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Förord 

  

Tack! 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till serviceavdelningen på Region Kronoberg som 

gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie. Tack till Lina Tibbelin som tog emot oss 

med öppna armar och förde oss framåt i arbetet, samt alla medarbetare som visat engagemang 

och stort intresse samt bidragit till våra intervjuer och observationer för att färdigställa denna 

studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Yuliya Ponomareva som guidat oss 

genom arbetet från start till slut med god handledning och stöttning. Avslutningsvis vill vi 

tacka vår examinator Elin Funck och opponenter som givit oss positiv och konstruktiv kritik i 

vårt arbete som gjort det till vad det är idag. 
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Sammanfattning 

Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region 

Kronoberg 

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi 

Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic 

Handledare: Yuliya Ponomareva 

Datum: 2018-04-29 

Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, 

Anpassning 

Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en 

konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande 

kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn 

genom att hämta inspiration från den privata sektorn. Parallellt med begreppet “new public 

management” växte det balanserade styrkortet fram som en ny innovativ styrmodell. Det 

balanserade styrkortet tog inte enbart hänsyn till finansiella mått, utan även till icke-

finansiella sådana för att skapa värde på lång sikt. 

Problemdiskussion: För att anpassningen av styrmodellen ska fungera måste en organisation 

ta hänsyn till flera aspekter; dels att styrmodellen är utformad efter verksamhetens specifika 

behov, dels att de olika perspektiven och styrtal har ett så kallat “orsaks-verkan”– samband. 

Det finns flera utmaningar med det balanserade styrkortet som kan påverka hur en 

organisation anpassar och utvecklar sitt styrkort. Det balanserade styrkortet inom offentlig 

sektor har ifrågasatts, där kritiker menar att styrkortet inte tillför någon nytta och att 

styrdokumenten som införs inte implementeras fullt ut. 

Frågeställning: I vilken utsträckning kan ett regionalt övergripande styrkort anpassas till 

avdelningsnivå?  

 

Syfte: Studien ämnar undersöka anpassning och tillämpning av det balanserade styrkortet på 

Region Kronoberg med särskilt fokus på serviceavdelningen.  
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Metod: En fallstudie har genomförts på Växjö lasaretts serviceavdelning, som ingår i Region 

Kronoberg. Intervjuerna som genomfördes gjordes både enskilt och i grupp. Vårt 

tillvägagångssätt tar ansats i den kvalitativa forskningsmetoden. Både primär och sekundär 

data har använts för insamling av information. 

Analys: Både det övergripande och serviceavdelningens balanserade styrkort har modifierats 

i förhållande till Kaplan och Nortons grundmodell. Flera indikatorer antyder att anpassningen 

av styrkorten på de olika nivåerna saknar samband – något som Kaplans och Nortons teori 

anser vara viktigt. Det övergripande styrkortet får på grund av detta en annan funktion än den 

som är tänkt, vilket medfört att det balanserade styrkortet inte når sin fulla potential genom de 

fyra perspektiven. 

Slutsats: Det vi har kommit fram till med denna studie är att anpassningen av det balanserade 

styrkortet i en stor och komplex organisation som Region Kronoberg kan innebära flera 

utmaningar. Grunden till dessa är att sambandet mellan det övergripande styrkortet för Region 

Kronoberg och den enskilda serviceavdelningen inte är optimalt. Det övergripande styrkortet 

fungerar mer som en modell för att beskriva övergripande mål till serviceavdelningen än ett 

styrningsverktyg. 
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Abstract 

Title: The adaptation of the balanced scorecard - a case study of the service department at 

Region Kronoberg 

Level: Final assignment for Bachelor of Science in Business and Economics 

Authors: Andres Gonzales Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic 

Supervisor: Yuliya Ponomareva 

Date: 2018-04-29 

Key words: Balanced scorecard, financial control management accounting, New public 

management, public sector, adaptation 

Background: The concept of New Public Management emerged during the 1980’s as a result 

of the public sector being burdened by high costs and lack of cost control. New public 

management aims to streamline the public sector by gaining inspiration from the private 

sector. In parallel with the concept of New Public Management, the balanced scorecard grew 

as a new innovative control model. The balanced scorecard not only took into account the 

financial measurements but also non-financial measures to create value in the future. 

Problemdiscussion: In order for the adaptation of the control model to succeed, an 

organization must take several aspects into account, and that the control model is designed 

according to the specific needs of the business, but also that the different perspectives and 

control numbers have a causal relationship. There are several challenges with the balanced 

scorecard that can affect how an organization adapt and develops the scorecard. The balanced 

public sector scorecard has been questioned, where critics argue that the scorecard does not 

provide any benefit and that the steering documents that were introduced were not fully 

implemented. 

Research question: To what extent can a regional overall scorecard be adapted to 

departmental level? 
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Purpose: The study aims to investigate the adaptation and application of the balanced 

scorecard at Region Kronoberg with special focus on the service department. 

Method: A case study has been carried out at the service department at Växjö lasarett, which 

is part of the Kronoberg Region. This case study contains the use of individual as well as 

group interviews. Our starting point has been a qualitative research method. Both primary and 

secondary data have been used to collect the data. 

Analyse: Both the overall and service department's balanced scorecards have been modified 

in relation to Kaplan and Norton's basic model. Several reasons suggest that the use of the 

control cards at the different levels lacks a connection, which, according to the theory, is 

considered important. Because of those reasons, the overall scorecard has a different function 

than the one intended, which means that the balanced scorecard does not reach its full 

potential through the four perspectives. 

Conclusion: What we have achieved with this study is that the adaption of the balanced 

scorecard in a large and complex organization as Region Kronoberg can pose several 

challenges. The reason for these challenges is that the connections are not optimal between 

the overall balanced scorecard for Region Kronoberg and the individual service department. 

The overall scorecard works more like a model to describe overall goals to the service 

department than a control tool. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

New Public Management, hädanefter förkortat till NPM, kan beskrivas som en form av 

strategi som uppkom under 1980-talet då den offentliga sektorn ansågs vara alltför byråkratisk 

och syftade till att förändra välfärdssektorns styrning. Bakgrunden till reformerna under 1980-

talet grundar sig i det missnöje som fanns gällande den offentliga sektorn. Denna hade höga 

kostnader och ansågs brista i kostnadskontrollen. Anställda hade liten möjlighet att påverka 

organisationen och servicen utåt var dålig. Samtidigt växte de nyliberalistiska idéerna sig 

starkare både internationellt och i Sverige. Dessa idéer förespråkade privatisering, 

marknadsorientering och konkurrens. Inspiration skulle införskaffas genom att studera 

marknaden för att sedan applicera dessa koncept i den offentliga sektorn (Sandberg, 2014). 

Förändringarna mot NPM grundar sig i flera faktorer; dels att det fanns en misstro mot hur 

den offentliga sektorn sköttes, dels i att man ville närma sig den privata sektorns logik för 

företagsstyrning (Hood, 1995). Det fanns flera anledningar till dessa förändringar –

 redovisningsskyldighet var en, en annan att den progressiva offentliga förvaltningen försökte 

motverka den dåvarande korruptionen. Hood (1995) menar att det fanns misstro för politiker – 

dessa är korrupta och genom de offentliga verksamheterna kan de manipulera och utnyttja 

staten för att öka sin förmögenhet. NPM resulterade i att länder fick en annan typ av offentlig 

ansvarsskyldighet som i sin tur gav upphov till ökad tillit. 

Under 1990-talet började både privata och offentliga organisationer i Sverige att intressera sig 

för ”balanced scorecard”, på svenska benämnt balanserat styrkort, hädanefter förkortat till 

BSC. Den främsta anledningen till att både privata och offentliga organisationer intresserade 

sig för BSC var för att beroendet av de immateriella tillgångarna ökade (Olve, Petri, Roy, & 

Roy, 2003). Förenklat beskrivs BSC som ett övergripande styrinstrument som syftar till att 

förmedla en gemensam riktlinje om en organisations uppdrag och strategi som uppnås genom 

att samordna fyra perspektiv: finansiella perspektivet, lärande- och tillväxtperspektivet, 

kundperspektivet och det interna affärsprocessperspektivet. Syftet med BSC är att 

organisationer ska kunna styra och mäta de finansiella resultaten samtidigt som verksamheten 

tar hänsyn till utvecklingen av de immateriella tillgångarna. I BSC är det finansiella och icke-

finansiella integrerade i företagets informationssystem och ska förse anställda på samtliga 
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nivåer med kunskap om företagets vision och strategi. BSC är mer än bara ett mätinstrument – 

det är också ett verksamhetsstyrningssystem (Kaplan & Norton, 1996). 

Bakgrunden till BSC-konceptet myntades från ett projekt år 1990 vid namn ”Measuring 

performance in the organisation of the future”. Projektet skulle drivas under ett år där Kaplan 

och Norton fick rollen som akademiska konsulter med ansvar för studien. Syftet grundade sig 

i att det fanns en misstanke om att traditionella prestationsmätningar endast fokuserade på 

redovisningsmått. Företagen i studien ansåg att det behövdes nya modeller som även 

inkluderade de immateriella tillgångarna i företaget (Kaplan & Norton, 1999). 

Processorientering, kundfokusering och kvalitetssträvan var något som också speglade 

affärsvärlden, men som inte ingick i de traditionella modellerna. Dessa mätte endast ett 

företags historia och saknade förmåga att förklara hur värde skulle skapas i framtiden och hur 

verksamhetsmålen skulle uppfyllas (Ax m.fl., 2009). 

Kritiken mot den finansiella informationen var exempelvis att den ansågs inaktuell och 

ensidig. Med detta menas att endast det som värderas i pengar rapporteras. Finansiell 

information kan endast fokusera på ett kortsiktigt agerande. Konsekvensen av detta kan bli att 

organisationen inte utbildar personalen, inte ersätter äldre utrustning eller underhåller 

utrustningen (Greve, 2003). Lösningen på flera av dessa brister har varit BSC, som tar hänsyn 

till fler mått än de traditionella (Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

Hur BSC används varierar från företag till företag. Vissa företag använder BSC som en metod 

för att lyfta fram strategin, men inte som ett kontinuerligt styrdokument. Andra företag 

använder BSC i sina rapporter för att få en överblick över befintliga mått i koppling till de 

olika perspektiven, men saknar ett sammanhängande resonemang kring verksamhetens 

strategi (Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). Kollberg (2007) menar att forskning beskriver hur 

BSC används inom den svenska vården baserat på tre vårdorganisationer som redan kommit 

långt med implementeringsarbetet av BSC. Kortfattat blev slutsatsen av studien att BSC 

används i svensk vård som ett instrument för att förbättra interna processer och stödja 

verksamhetsutveckling – med andra ord en form av styrningsinstrument. Vidare menar 

författaren att BSC används också som ett sätt att få medarbetare mer involverade i 

verksamheten genom utbildning och uppföljning av arbete. Framgångsfaktorn är att skapa ett 

situationsanpassat system för verksamhetsstyrning där kravet är att perspektiven och måtten 

måste vara kopplade till varandra och till strategin. BSC ska vara konstruerat på ett sätt som 

framhäver orsaks- och verkansamband samt att det speglar en affärslogik som är meningsfull 
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för medarbetare i deras vardagliga arbete. Tanken är att förbättra de interna och externa 

processerna som är kopplade till kunden på ett sätt som riktar sig mot framtida framgångar 

(Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
För att kunna utnyttja BSC maximalt behövs en nedbrytning av företagets strategi och mål så 

att samtliga i en organisation förstår hur det påverkar den dagliga verksamheten. Större 

organisationer tenderar att bryta ner det övergripande styrkortet, vilket anses som ett vanligt 

förekommande moment. Dock behöver det i mindre företag inte vara nödvändigt om samtliga 

är införstådda med hur det påverkar dem. Nedbrytningen av ett övergripande styrkort kan 

göras på flera nivåer, exempelvis på bolags-, avdelnings- och individnivå. Detta kräver i sin 

tur att de olika nivåerna är definierade, så att anställda lättare ska kunna se hur de 

övergripande måtten är kopplade till deras verksamhet. Syftet är att konkretisera ner de 

övergripande målen och strategin så att de skapar ett sammanhang för individerna i de olika 

nivåerna (Olve, Roy & Wetter, 1999). Eftersom nedbrytningen av BSC kan göras på flera 

nivåer kan den te sig olika i olika sammanhang. I organisationer med enheter som är 

självständiga och där sambanden inte är självklara, kan det finnas möjligheter till att dessa 

utvecklar helt egna BSC. Däremot är det för organisationer med enheter som har tydliga 

kopplingar bättre att utforma BSC utifrån övergripande strategier och mål. Konkret innebär 

nedbrytningen i dessa fall att enheterna tar fram en beskrivning på hur man bidrar till att 

stödja de övergripande framgångsfaktorerna. Nedbrytningen av ett övergripande styrkort är 

krävande och innebär allt från att studera hur mått används till ställda viktiga frågor, som 

exempelvis hur det övergripande styrkortet ska tolkas (Olve, Roy & Wetter, 1999). 

Att lyckas anpassa ett framgångsrikt BSC för med sig utmaningar; särskilt till delar av en 

organisation som skiljer sig från andra. Större organisationer som bryter ner det övergripande 

styrkortet tenderar att ha flera BSC där underavdelningar utvecklar sina egna versioner 

utformade efter den enskilda situationen. Svårigheten som uppstår är att bryta ner det 

övergripande styrkortets mål för den egna avdelningen och göra det på ett sätt som skapar 

logik i det dagliga arbetet. Frågan blir också hur långt BSC ska brytas ner, om det ska gå så 

långt som till enskilda anställda eller till en viss grupp. Det finns ingen färdig manual för hur 

det övergripande styrkortet förs vidare till nästa nivå i verksamheten. Tanken är att måtten av 

praktiska skäl ska vara likadana genom hela företaget, men om underavdelningar och dess 

BSC skiljer sig alltför mycket åt riskerar dessa enheter att det övergripande styrkortet inte 
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används överhuvudtaget. Ett exempel på enheter som har större utmaningar med att finna 

samband och bryta ner det övergripande styrkortet är interna serviceavdelningar som ibland 

betraktas som separata delar. Sambanden mellan BSC på olika nivåer måste finnas för att det 

övergripande styrkortet ska användas effektivt (Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

Vår uppsats kommer att fokusera på hur en av Region Kronobergs serviceavdelningar har 

anpassat sitt egna BSC till regionens övergripande styrkort trots att de skiljer sig åt, samt med 

hänsyn till svårigheter som existerar för enheter som betraktas som stödjande. Det finns inte 

mycket specificerad forskning kring hur dessa typer av stödjande avdelningar i en större 

organisation ska anpassas till organisationens övergripande styrkort då verksamheterna inte 

har samma mål och där konsekvensen blir att BSC måste utformas olika. Däremot finns en hel 

uppsjö av böcker och vetenskapliga artiklar som beskriver anpassningen av BSC och 

användningen av det inom offentlig sektor – exempelvis Funck (2009), Aidemark (2001), & 

Chavan (2009). Problematiken som uppstår i vår fallstudie är att Region Kronobergs 

övergripande styrkort inte stämmer överens med serviceavdelningens verksamhet – denna är 

en stödjande enhet åt regionens andra vårdavdelningar på sjukhuset i Växjö. Detta resulterar i 

att serviceavdelningen inte kan ha samma perspektiv och mål i det egna BSC som i det 

övergripande styrkortet. Av denna anledning blir vår studie intressant – vår uppsats kommer 

belysa hur BSC kan anpassas till stödjande enheter i större organisationer. Vårt bidrag blir det 

unika fallet i Region Kronoberg och är tänkt att fungera som ett exempel på hur man kan 

hantera utmaningen som uppstår för stödjande avdelningar i större offentliga organisationer. 

Uppsatsen kan vara till nytta för andra landsting i deras eget arbete med BSC och kan 

användas som inspirationskälla. 

1.3 Frågeställning 

I vilken utsträckning kan ett regionalt övergripande styrkort anpassas till avdelningsnivå?  

1.4 Syfte 

Studien ämnar undersöka anpassning och tillämpning av det balanserade styrkortet på Region 

Kronoberg med särskilt fokus på serviceavdelningen.  
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2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vårt gemensamma intresse för ekonomistyrning ledde oss in på att skriva en uppsats om 

ämnesområdet. Flertalet typer av modeller och idéer diskuterades, exempelvis “New public 

management”, “det balanserade styrkortet” och andra metoder för effektivisering av 

processer. Efter mycket diskussioner och ändringar bestämde vi att BSC var det slutgiltiga 

temat vi skulle fördjupa oss i. En av oss arbetar på Region Kronoberg och hade därför 

kännedom om att regionen använde BSC, vilket ledde oss in på att studera hur styrmodellen 

användes där. Vi tog kontakt med chefen för serviceavdelningen som en av oss kände sedan 

tidigare och presenterade vårt syfte. Idén mottogs med intresse och vi bokade vårt första möte. 

Vi förberedde oss med att sätta oss in i teorin om BSC och utformade en intervjuguide innan 

vi skulle ha vårt första besök med avdelningschefen. Under vårt första besök fick vi möjlighet 

att lära känna fler anställda på avdelningen och på så vis kunde fler intervjuer bokas in. Vi 

genomförde totalt sex intervjuer som bestod av en intervju med avdelningschefen, en 

gruppintervju med avdelningens medarbetare, en intervju med verksamhetsutvecklaren för 

Region Kronoberg, en kort intervju med en av serviceavdelningens kunder samt två stycken 

intervjuer med anställda på serviceavdelningen. 

Intervjun med avdelningschefen blev en semistrukturerad öppen intervju som varade i en och 

en halv timme där vi ställde frågor relaterade till BSC och hur de används specifikt hos dem. 

Hela intervjun spelades in och utfördes på avdelningens fikarum. Intervjun som utfördes med 

verksamhetsutvecklaren var mycket mer öppen där vi lät respondenten berätta fritt om sina 

kunskaper och erfarenheter om BSC inom offentlig sektor. Gruppintervjun gjordes vid ett 

senare tillfälle där vi först pratade öppet med de anställda om BSC för att få en förståelse för 

hur mycket de visste om styrmodellen. Vi hade i förväg skrivit ut regionens strategikarta som 

skulle fungera som stöd för de medarbetare som saknade kunskap om modellen. Därefter 

inleddes en semistrukturerad intervju med hela gruppen. 

Vid ett intervjutillfälle följde vi Lukas och Peter, som båda arbetar på serviceavdelningen, 

men som har två skilda arbetsuppgifter. Vi följde med under deras arbetspass och observerade 

allt de gjorde. Här kombinerades intervjumetoder där vi lät dem beskriva arbetsuppgifterna 

parallellt som vi ställde frågor som hade koppling till BSC för att kunna skapa oss förståelse 

för hur styrmodellen användes i vardagen. När den empiriska inhämtningen var klar 
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påbörjades en strukturering av det empiriska materialet. Uppsatsens intervjuguide hade redan 

en form av struktur som baserades utifrån de fyra perspektiven i BSC, vilket underlättade 

struktureringen och gav oss en bra överblick på vad som var relevant för uppsatsen och vad vi 

kunde göra oss av med. Teorikapitlet var under denna tid också färdigt och vi kunde påbörja 

uppsatsens sista fas; analysprocessen. Analyskapitlet strukturerades på ett liknande sätt som vi 

gjorde i teorin och empirin för att behålla den röda tråden för läsaren. Strukturen i analysen är 

konstruerad efter de fyra perspektiven där vi analyserar anpassning mellan nivåerna på 

styrkorten och hur det används. 

2.2 Fallstudiedesign 

Fallstudie betyder att det genomförs en undersökning på en mindre avgränsad grupp. 

Exempelvis kan här ordet fall betyda “en situation”, “en individ”, “flera individer” eller “en 

organisation”. Vid fallstudier är det ett helhetsperspektiv som ska eftersträvas och få en 

täckande information om fallet (Patel & Davidson, 2010). Vi valde att använda 

fallstudiedesignen eftersom den sammanfaller med studiens syfte, vilket speglar ett unikt fall. 

Vår uppsats fokuserar på en serviceavdelning inom vårdsektorn på Växjö lasarett, där tanken 

är att gå till botten med problemet och skapa förståelse för utmaningen som 

serviceavdelningen ställs inför. Denna uppstår då en serviceavdelning ska konkretisera ett 

övergripande styrkort, vilket också motiverar valet av design. Enligt Yin (2007) lämpar sig 

fallstudiedesignen då studien försöker undersöka ett socialt fenomen och är tänkt att användas 

för djupgående studier eller där forskningsfrågor uttrycks som “hur“ och “varför”. 

Fallstudiedesignen blir optimal för vår studie då vi vill undersöka hur serviceavdelningen har 

lyckats hantera utmaningen med det övergripande styrkortet. Genom intervjuer och 

observationer kan vi dels gå på djupet av problemet men också skapa en närhet till detsamma, 

vilket Yin (2002) beskriver som en vanlig metod för att inhämta data vid en fallstudiedesign. 

2.3 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa ansatsen används i syfte för att försöka skapa en bredare förståelse för 

exempelvis ett specifikt problem eller fall. Generaliseringen blir mycket lägre än vad den blir 

om vi använder en kvantitativ ansats, vilket även innebär att ämnet som undersöks blir mer av 

ett säreget fall (Björklund & Paulsson, 2012). Vår fallstudie kommer att utgå från den 

kvalitativa metoden eftersom den grundar sig i att fånga de subjektiva uppfattningarna hos 

respondenter genom observationer och intervjuer. Därför anses denna metod vara lämpligast 

för vår studie då uppsatsen ämnar fånga in hur serviceavdelningen utformat sitt BSC till 
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regionens övergripande styrkort. Ännu en motivering till att den kvalitativa ansatsen har 

använts är att vår uppsats inte hade lyckats fånga in den subjektiva kunskap varje enskild 

respondent besitter. 

2.4 Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes med att söka i Linnéuniversitetets databas efter böcker och 

vetenskapliga artiklar. Vi fann en hel del litteratur om BSC samt vetenskapliga artiklar. Vi har 

också under seminarierna och under handledningen fått tips om artiklar som berör ämnet och 

genom dessa funnit fler. Utgångspunkten har varit att börja brett för att sedan smalna av 

efterhand till de mest relevanta som berör BSC. Vidare har Google Scholar och LNU:s egen 

databas OneSearch varit ett perfekt verktyg att använda vid sökandet. Sökorden som använts i 

störst utsträckning har varit “Balanced scorecard”, “styrning/anpassning i offentlig sektor”, 

“BSC” och “NPM”. Böckerna vi använt har funnits att hämta på LNU samt stadsbiblioteket i 

Växjö och andra bibliotek i Kronoberg, Skåne och Blekinge. Litteraturen har fokuserat på 

BSC i första hand, men vi har även använt källor som innehåller inslag av NPM. Under 

sökandet har vi i så stor utsträckning varit kritiska samt noggranna med kravet på att 

litteraturen ska vara tillförlitlig och vetenskaplig. Detta har vi gjort genom att titta på vilka 

andra verk författarna har skrivit och om artiklarna verkligen är vetenskapliga. 

2.5 Primär- och sekundärdata 
Klassificering av empirisk data sker på olika sätt, oftast i form av de två dikotomierna primär- 

och sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim, 2011). Förstahandsrapporteringar och 

ögonvittnesskildringar räknas som primärkällor, medan övriga källor räknas som 

sekundärkällor (Patel & Davidson, 2010). Primärdata inhämtas genom metoder som 

intervjuer, observationer och frågeformulär. Sekundärdata inhämtas inte direkt från källa utan 

grundar sig på insamling av data från andra vilket historieforskning är ett bra exempel på 

(Jacobsen, 2002). Till vår uppsats har vi till största delen använt oss av primärkällor eftersom 

det mesta av det empiriska materialet skett genom intervjuer och observationer. Uppsatsens 

sekundärdata är baserad på olika typer av dokument från avdelningen och Region Kronobergs 

hemsida. Exempelvis finns regionens övergripande styrkort på den egna hemsidan. Vi har 

också fått dokument av Lina Tibbelin som är avdelningschef för serviceavdelningen. Dessa 

har hjälpt oss att förstå utformningen av serviceavdelningens BSC samt verksamhetens 

dagliga arbete med detta. 



17 
 

2.6 Intervjumetod 
Den öppna individuella intervjun utförs med en person ansikte mot ansikte eller via telefon 

och sker i form av en dialog mellan intervjuaren och uppgiftslämnaren. Denna metod lämnar 

stort utrymme för uppgiftslämnaren att uttrycka sig. Datan som samlas in består av 

anteckningar som skrivs ner under dialogen (Jacobsen, 2002). 

Den individuella intervjun och gruppintervjun användes då vi ansåg att det var av betydelse 

att fånga in individernas uppfattning. Det fanns också en annan bakomliggande tanke med 

gruppintervjuerna från vår sida, nämligen att intervjuerna skulle underlätta för de anställda 

som inte var insatta i BSC. På detta vis kunde de få hjälp av de övriga anställda i gruppen. 

Dock finns det en risk att de anställda som var insatta i BSC påverkade övriga vid 

gruppintervjun genom att de tystade ner de övriga respondenterna. För gruppintervjuerna 

anordnades semistrukturerade frågor för att få igång en diskussion om deras BSC där tanken 

var att ge respondenterna lite utrymme att prata själva. För de individuella intervjuerna fanns 

däremot en tydligare struktur där vi använde fler frågor och styrde intervjun. Vi lyckades 

ordna flera möten vilket skapade förutsättningar som gjorde att vi kom de anställda nära, 

bidrog till ett förtroende och som i slutändan gjorde att vi kunde bredda vår datainsamling. I 

en av intervjuerna fick vi lov att spela in samtalet vilket var oerhört tacksamt då vi hade 

möjlighet att vid ett senare tillfälle lyssna på intervjun igen. Jacobsen (2002) beskriver att 

under ett möte ansikte mot ansikte är det möjligt att avläsa respondenten på ett helt annat sätt 

än via telefon. Vi utförde samtliga av våra intervjuer ansikte mot ansikte och fick därmed 

möjligheten att observera hur de anställda reagerade på olika frågor. Det absolut viktigaste för 

oss var att intervjuerna skulle generera de subjektiva uppfattningarna och kunna gå ämnet på 

djupet. Våra intervjuer skedde på plats eftersom vi ansåg att det skapade en bättre kontakt och 

underlättade att tala om känsliga ämnesområden. Under ett av våra möten fick vi följa två av 

de anställda i deras arbete för att skapa en djupare förståelse samt få en inblick om hur de 

anställda anpassat sitt BSC till sitt vardagliga arbete. 
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2.7 intervjutabell 

Typ av intervju Månad 
Antal 

intervjuer 

Namn och 

befattning 

Antal 

timmar 

  2017       

individuell 

semistrukturerad 
Mars 2 

Lina Tibbelin 

avdelningschef 
2h 

           

          

individuell 

semistrukturerad 
Mars 1 

Krister Marklund: 

Verksamhets 

utvecklare 
2h 

          

Gruppintervju 

öppen 
April 1 

·         Peter Carlsson 

– Patient transporter 
1:30 h 

      
·         Lukas Eklöf 

Förråd service 
  

      

·         Gunilla 

Andersson Patient 

transporter 
  

      
·         Lovisa Banner 

Förråd service 
  

      
·         Anna källåsen 

Förråd service 
  

      
·         Oskar Ström 

Patient transporter 
  

      

·         Peter 

Edvardsson Patient 

transporter 
  

      

·         Nima 

Avazpour Förråd 

service 
  

      
·         Elin Bergman 

Patient transporter 
  

      

·         Julia 

Kaukinen Patient 

transporter 
  

          

Individuell 

öppen 
Mars/April 1 

·         Anonym: 

Sjuksköterska 

avdelning 13 
20min 

    1 
·         Peter Carlsson 

– Patient transporter 
 3,5 h 

    1 
·         Lukas Eklöf 

Förråd service 
3,5h 
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2.8 Intervjuguide 
Att utforma en intervjuguide är av väsentlig betydelse för alla studier som använder 

intervju/intervjuer som metod. En intervjuguide tar upp centrala teman i arbetet samtidigt som 

den ska täcka de viktigaste områdena i arbetet. Det mest fundamentala med en sådan guide är 

att omvandla problemdiskussionen till relevanta teman med konkreta frågor. En annan viktig 

del i intervjuguiden rör huruvida frågorna är grundligt genomarbetade. Empirin från 

intervjuerna utgör underlaget för en studie, därför är det ytterst viktigt att frågorna blir riktade 

och fylliga så det empiriska underlaget blir mättat (Dalen, 2007). Anledningen till att vi 

använt en intervjuguide är för att kunna hålla oss till de frågeställningar som ska uppfylla vårt 

syfte med uppsatsen. Detta genom att konstruera frågorna efter BSC från Kaplan och Norton. 

Frågor skapades också efter regionens övergripande styrkort som fanns tillgängligt på 

hemsidan. Idén är att få fram relevant information för uppsatsen och skapa en struktur vid 

inhämtning av empiri. 

2.9 Urval 
Valet att utföra studien på Region Kronoberg baserar sig på att en av oss arbetar där, vilket 

har förenklat inhämtningen av information och tillgänglighet till en serviceavdelning. Inom 

den specifika enheten har vi valt att inkludera så många som möjligt för att få en heltäckande 

bild över avdelningens utformning av dess lokala BSC. Vi har också fått tips om att intervjua 

andra som kan bidra med relevanta infallsvinklar kopplade till serviceavdelningen, vilket vi 

har tagit tillvara på. Dessa respondenter har valts eftersom de också är involverade i det 

övergripande styrkortet för Region Kronoberg, men inte i serviceavdelningens BSC. Däremot 

har de haft kunskap om den egna avdelningens BSC. Vid ett annat intervjutillfälle har en 

anställd på avdelning 13 beskrivit sin uppfattning om BSC. Avdelning 13 är en vårdavdelning 

på sjukhuset och betraktas som en intern kund åt serviceavdelningen som vi studerar. Studien 

grundade sig inledningsvis i vad Bryman & Bell (2015) benämner som bekvämlighetsurval, 

där utgångspunkten är att intervjua individer som tillfälligt råkar finnas tillgängliga för 

forskarna vid insamling av empiri. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval som innebär att 

vi tar kontakt med ett mindre antal individer som anses vara relevanta för undersökningen, 

samt att dessa individer låter forskarna att ta kontakt med ytterligare respondenter som 

tidigare inte varit uppmärksammade (Bryman & Bell, 2015). Anledningen bakom detta urval 

var från början att få en inblick i verksamheten, träffa anställda och få en förståelse för hur 

dessa samverkar. Efterhand har vi sedan noggrant valt respondenter för att kunna klargöra 

relevant data som kan bidra till uppsatsen. 



20 
 

2.10 Kortfattat angående intervjuerna 

Intervju med Lina Tibbelin 

Denna intervju blev väldigt givande eftersom Lina var insatt i BSC och kunde bidra med 

mycket input. Mötet gick väldigt bra där hon fick prata efter frågor kring BSC och där hon 

förklarade hur de lyckats bryta ner det övergripande styrkortet för att passa deras verksamhet. 

Lina gav oss tillåtelse att spela in samtalet vilket var oerhört värdefullt då vi kunde fokusera 

på att lyssna och inte behöva sakta ner mötet genom att anteckna. Mötet varade i ca två 

timmar och ägde rum på avdelningen. 

Intervju med Krister Marklund 

Vi fick tips från Lina Tibbelin om att Krister hade kunskap om verksamhetsstyrning och att 

han förmodligen kunde bidra med relevant information. Vi knackade på hans kontor och 

presenterade oss samt studiens syfte, vilket resulterade i ett möte. Krister upplevdes väldigt 

intresserad och förklarade i detalj varför vissa moment inom styrningen anses som svåra i 

offentlig sektor. Eftersom han kom från den privata sektorn kunde kan ge helt annan 

infallsvinkel. Mötet hölls i ett konferensrum och varade i en timme. Intervjun innehöll öppna 

frågor, som gav Krister möjligheten att prata fritt. En stor del av innehållet från mötet var 

kopplat till BSC. Dock kunde informationen inte användas helt i vårt arbete då syftet var att 

studera hur serviceavdelningen lyckats bryta ner det övergripande styrkortet. 

Gruppintervjun 

Vi inledde gruppintervjun med att fika tillsammans med respondenterna och lärde känna 

varandra innan frågorna skulle ställas. Efter en stund tog vi fram regionens övergripande 

styrkort och visade respondenterna. Sedan gick vi igenom hur avdelningen hade gjort för att 

anpassa sig till det övergripande kortet. Mötet gick bra och stämningen var harmonisk, vi fick 

relevant information samt att vi kunde observera hur mycket var och en av respondenterna 

kände till kring BSC. Det var en utmaning att lyckas anteckna allt som sades då vi samtidigt 

skulle styra i diskussionerna. Mötet ägde rum i fikarummet och varade i cirka en och en halv 

timme. 
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Individuell intervju med sjuksköterskan på avd. 13 

Vi fick kontakt med respondenten av en tillfällighet när vi under en rundtur studerade den 

dagliga verksamheten. Denna intervju skedde väldigt spontant och hölls på avdelningens 

sköljrum eftersom respondenten ville vara anonym. Respondenten upplevdes frustrerad och 

intervjun kändes väldigt annorlunda; dels på grund av själva platsen men också på grund av 

stämningen. Dock upplevdes allt som sades vara ärligt. Denna intervju varade i ca 20 minuter 

där vi ställde enstaka öppna frågor och lät respondenten prata fritt. 

Individuell intervju med Lukas och Peter 

Lukas och Peter visade hur deras vardagliga rutiner såg ut. Vi promenerade runt på olika 

platser och avdelningar inom sjukhuset där respondenterna berättade om de praktiska 

arbetsuppgifterna. Under promenadens gång ställde vi frågor kopplade till BSC, som de 

kunde svara på i relation till hur de arbetar. Dessa intervjuer var intressanta då vi fick 

förståelse för varför de behövde anpassa deras egna styrkort. De kunde visa hur det 

övergripande styrkortet inte passade för den dagliga verksamheten. 

2.11 Bearbetning och analys av data 

Genom hela forskningsprocessen är det viktigt att använda sig av fältanteckningar, att 

observera och iaktta samt skriva ned alla intryck och händelser. Tanken bakom detta är att det 

är lätt att glömma att skriva ner saker och tänka i banorna ”gör det när jag kommer hem” och 

så vidare (Dalen 2007). Vid varje tillfälle som vi träffat våra respondenter för intervjuer, har 

det förts noggranna anteckningar för att försäkra oss om att inte missa något viktigt som 

nämnts av respondenterna. I analysprocessen är det viktigt att tolkningen av data sker på rätt 

sätt. Rätt sätt innebär att tolka respondenternas input och erfarenheter mot teoretiska ramar. 

2.12 Analysprocessens tre faser 

Beskrivning 

Analysprocessen startar med inhämtning av data från observationer och intervjuer.  I det 

första steget betonas vikten av att genomföra noggranna inhämtningar som återger en 

detaljerad beskrivning. I detta moment ska undersökaren antingen vara tydlig med att inte 

själv färga inhämtningen eller visa hur hen tänker inverka (Jacobsen, 2002). Under våra 

intervjuer tänkte vi på att inte försöka påverka respondenterna samt att vara noggranna med 
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att anteckna allt som nämnts. Vissa av intervjuerna var lite mer öppna där respondenterna fick 

tala fritt medans andra innehöll en viss struktur – oavsett intervjuform var det dock viktigt för 

oss att informationen som samlades in var respondentens egen tolkning. 

Systematisering 

I nästa steg sker en systematisering och reducering av den införskaffade informationen. 

Avsikten med att systematisera information är att kunna få en överblick av det insamlade 

materialet och då kunna avgöra vad som är av värde och underlätta att förmedla det som är 

systematiserat (Jacobsen, 2002). Vi utförde ingående intervjuer som gav upphov till relevant 

information; tillsammans med intervjuguiden kategoriserades sedan informationen i fyra 

kategorier: invånarperspektivet, verksamhetsperspektivet, ekonomiska perspektivet och 

medarbetarperspektivet. Information som inte var av relevans kunde i efterhand tas bort. 

Kombination 

Den sista fasen i analysprocessen kallas för kombination och syftar till att tolka 

informationen. Här ska undersökarna ta det ett steg längre och försöka hitta samband och 

orsaker av det som har sagts eller hörts under inhämtningen av information menar Jacobsen 

(2002). Dessa tre steg behöver inte alltid följa varandra i en viss ordning, ibland dyker nya 

idéer upp som påverkar analysen eller att en viss kategorisering sker redan under 

inhämtningen. Det mest centrala i en kvalitativ metod är att inte utesluta information som är 

av betydelse genom att lämna analysen öppen och bred till en början för att stegvis smalna av 

den (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden skapade en struktur som vi kunde följa. Eftersom 

frågorna utformades utifrån regionens övergripande styrkort, fick vi fyra kategorier som 

informationen kunde sorteras efter. Dessa jämfördes sedan med vår teoretiska referensram. 

2.13 Reliabilitet och validitet 

Några av de mest grundläggande kvalitetsmåtten för att säkerställa en undersökning är 

validitet och reliabilitet. Reliabilitet eller tillförlitlighet är om en undersöknings resultat blir 

detsamma om den utförs flera gånger. En undersökning kan påverkas av tillfälliga eller 

slumpmässiga faktorer. Detta mått är särskilt viktigt i kvantitativa undersökningar – vid 

kvalitativa undersökningar blir däremot måttet svårt att säkerställa. Validitet kan delas upp i 

begrepps-, intern-, extern- och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet kan variera – mäter vi 

verkligen det vi, eller mäter vi något annat? Detta hänger ihop med reliabilitetsmått, eftersom 
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om ett mått på ett begrepp varierar varje gång vi mäter det så har det heller inte 

begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2015). Intern validitet innebär om det finns något kausalt 

förhållande mellan två variabler; att en av dem påverkar den andra. Extern validitet är hur 

resultaten kan generaliseras till något annat område. Det är här viktigt att skapa representativa 

urval. För att säkerställa giltigheten och trovärdigheten i vår studie har vi kritiskt granskat vår 

litteratur genom att se till att källorna är relevanta och vetenskapliga. Vi har tittat på om 

författarna är erkända inom ämnet och studerat andra verk de skrivit. För inhämtning av data 

har en intervjuguide utformats där vi noggrant dokumenterat allt som nämnts samt att antalet 

djupgående intervjuer har varit ett flertal där respondenterna har olika befattningar. Genom 

detta tillvägagångssätt säkerställs reliabiliteten. När det kommer till måttet extern validitet blir 

det för vår fallstudie svårt då det inte är möjligt att generalisera resultatet eftersom det är ett 

unikt fall. Däremot kan man använda liknande metoder för att studera liknande fall – enligt 

Bryman & Bell (2015) är alternativa mått för kvalitativa metoder trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Där tillförlitlighet motsvarar intern validitet, det 

vill säga hur sannolika eller troliga resultaten är, överförbarheten är en motsvarighet till extern 

validitet, det vill säga om resultaten kan överföras till andra situationer. Pålitlighet innebär om 

vi får liknande resultat vid en upprepning av undersökningen. Konfirmering innebär att vi inte 

låtit våra egna värderingar påverka undersökningen och resultaten, utan försökt arbeta 

objektivt. Angående reliabiliteten så kan säkert våra resultat variera om vi undersökte det 

område vi intresserat oss av flera gånger, men vi antar också att vissa rutiner på avdelningen 

finns och upprepningar av aktiviteter kommer bestå. När vi nu gör en fallstudie så blir det 

svårt att få en stark reliabilitet. 

2.14 Etiska överväganden 

Vi kommer här ta upp de etiska ställningstaganden och frågeställningar som vi anser är mest 

centrala för vår undersökning. Etiska principer som är viktiga att beakta är konfidentialitets- 

och anonymitetskrav, samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar. När det gäller kvalitativa undersökningar kan anonymitetskravet vara 

problematiskt, genom att exempelvis de vi intervjuar eller platsen kan identifieras. Detta är 

lättare att undvika vid kvantitativa undersökningar, men även vid sådana kan svårigheter 

förekomma. Exempelvis vid visuella insamlingsmetoder av data kan svårigheter uppkomma 

att låta individer eller en plats får vara anonym (Bryman & Bell, 2015). Innan våra intervjuer 

inleddes informerades varje respondent att den hade möjlighet att vara anonym. Majoriteten 

av våra respondenter föredrog att inte vara anonyma. Vi har också använt samtyckeskravet 
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som enligt Bryman & Bell (2015) innebär att deltagarna givit sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. För oss har det varit viktigt att ingen känt tvång att delta utan att deltagandet 

varit frivilligt. Respondenterna har även blivit tydligt informerade om syftet med vår studie, 

mer specifikt att det gäller en kandidatuppsats. Bryman & Bell (2015) nämner att det är 

viktigt att ge tillräckligt med information till deltagarna, som gör att de kan ta ställning till att 

vara med i undersökningen. 

Andra etiska ställningstaganden är ömsesidighet, tillit och upphovsrätt. Vår utgångspunkt i 

studien har varit att informera och upplysa respondenterna om hur och vem som kommer 

kunna ta del av den information som har samlats in. Angående upphovsrätten och kravet på 

samtycke är det viktigt att upphovsrättsinnehavarens äganderätt tas i beaktning gällande det 

verk som de är upphovsrättsinnehavare till (Bryman & Bell, 2015). Det är viktigt att vi är 

medvetna om detta och har som mål att vara så objektiva som möjligt. Andra saker att ta 

hänsyn till är att beakta de etiska krav enligt Bryman & Bell (2015) som exempelvis 

Linnèuniversitetet har formulerat. Detta kan exempelvis säkerställas genom den kontakt vi har 

med vår handledare och examinator som ger oss feedback på rapporten. Vi har även under 

arbetets gång tagit hänsyn till etiska frågor och ställningstaganden som uppkommit och varit 

svåra att förutse. 
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3. Teoretiskreferensram 

3.1 Bakgrund - styrningen av offentlig sektor 

Hur eller varför NPM uppkom har diskuterats länge och många forskare är oense än idag, 

men något de är överens om är att NPM kan ses som ett ramverk för alla typer av offentliga 

verksamheter. Med NPM:s enkla sätt att överföras mellan olika typer av organisationer, 

områden, nivåer och länder, menar många forskare att NPM är universellt och fokuserar 

mycket på effektivisering på alla nivåer, exempelvis organisationen som helhet ned till 

avdelningar (Hood, 1991). NPM–begreppet fick stor genomslagskraft inom OECD-länder på 

80-talet där reformerna grundade sig i tanken om att styrning och organiseringsprinciper 

fungerade överallt (Målqvist m.fl., 2011). Den minskade tillväxten i flera OECD-länder under 

tjugo års tid påverkar finansieringen av hälso- och sjukvårdssystemen i dessa länder, i och 

med att dessa finansieras med offentliga medel. Det har därmed blivit ännu mer intressant att 

minska kostnaderna inom sjukvården. Ökad effektivitet och behovet av kostnadskontroll har 

varit viktiga pådrivande faktorer för reformeringen inom hälso- och sjukvårdssystemen under 

de senaste femton åren inom Europeiska Unionen, enligt Kanavos och McKee (1998) i 

Hallins och Siverbos (2002) rapport. Kostnader har sedan 90-talet ökat vilket delvis har berott 

på en ökad personalstyrka, delvis för att hälso- och sjukvården inte varit produktiv. Hälso- 

och sjukvården har numera lagt fokus på utvecklingsarbete där analyser av prestationer i 

förhållande till kostnader är en del av effektiviseringen. Hälso- och sjukvården arbetar på ett 

så effektivt sätt som möjligt genom att använda de resurserna som finns för att uppnå målen 

om god hälsa för befolkningen. Området är komplext; flera parametrar som inte får 

effektiviseras genom enskilda effektiviseringsmått utan måste studeras ur flera perspektiv. 

Ökandet av kostnaderna har dock skiljt sig åt mellan landstingen, vilket förklaras med att de 

olika landstingen arbetat på olika sätt med styrning av resurser och rutiner (Ackerby m.fl., 

2006). Sjukvården står idag inför utmaningar – dessa handlar om att effektivisera 

organisationen på ett mer rationellt sätt. Effektivitet inom organisationen kan beskrivas som 

resultatet verksamheten uppnår gentemot de resurser verksamheten använder. Inom 

sjukvården är målet mer övergripande och skiljer sig från tillverkningsföretags finansiella 

mål. För sjukvården är resultaten reglerade som en nivå i svensk lag, närmare bestämt i hälso-

och sjukvårdslagen (Ackerby, 2009). 
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3.2 BSC 

Under 90-talet växte ett stort intresse bland organisationer att identifiera ett nytt sätt att se på 

verksamhetsstyrning. De immateriella tillgångarna fick ett större utrymme bland 

organisationer, vilket inte speglades i de traditionella finansiella måtten. BSC blev ett nytt 

verksamhetsstyrningsinstrument som kunde förverkliga möjligheten att placera måtten i ett 

tidsperspektiv där de finansiella speglar företagets historia och de immateriella är riktade mot 

framtiden. BSC inkluderar företagets omvärld och de interna processerna. Syftet är att BSC 

genom de fyra perspektiven ska förmedla företagets strategi och göra det förståeligt för 

medarbetarna för att tillsammans uppfylla företagets mål (Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

 

Anthony m.fl., (2014) beskriver BSC som en managementcontrol–modell, som 

sammankopplar utvärderade mått med strategin. Metoden har både ett utåt-, inåt- och 

framåtriktat fokus i förhållande till verksamheten. Förutom det finansiella perspektivet så 

inkluderas ofta perspektiven innovation, kund och process. Inom kundperspektivet kan 

organisationen se på kundnöjdhet, inom processperspektivet på produktkvalitén och 

innovationsperspektivet kan innebära att se på antalet timmar av utbildning hos personalen 

(Anthony m.fl., 2014). 

 

Vid designen av ett BSC utgår organisationen från sin vision. Denna bryts sedan ner till frågor 

om hur organisationen vill urskilja sig. Inom kundperspektivet ställs exempelvis frågor om 

vilka de kritiska framgångsfaktorerna är och hur de ska mätas. På detta sätt kommer flera 

frågor att bearbetas samtidigt som de är tydligt sammankopplade med strategin. Det finns 

flera fördelar med BSC, exempelvis systematisering, orsaks- och verkansrelationer samt 

sammankopplingen mellan strategin och utvärderade mått. Dessa är sammankopplade i 

orsaks- och verkansförhållanden för att implementera organisationens strategi som visas i 

modellen nedan (Kaplan & Norton 1993; Anthony m.fl., 2014). 
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Det balanserade styrkortet som ett strategiskt managementsystem 

 

 

Figur 1. Orsaks- och verkansamband i BSC (Kaplan & Norton) (1996) s, 9  

  

Implementeringen av BSC är viktig, eftersom de inblandade under denna process resonerar 

kring sammankopplingen mellan måtten och påverkan på strategin. Det finns även saker att 

hantera i och med implementeringen av BSC, exempelvis delaktighet och stöd från högre 

chefer och att övrig personal är delaktig, valet av rätt mått, utvärdering av mått och resultat, 

sammankopplingen mellan icke-finansiella och finansiella mått samt att inte använda för 

många mått. Det gäller också för organisationen att uppdatera måtten efter den strategi som 

finns (Anthony m.fl., 2014). BSC kan användas på olika plan och nivåer inom en verksamhet, 

från de högre nivåerna i en organisation till de lägre. Vissa avser att utveckla BSC för 

individuella befattningshavare och avdelningar. Inom avdelningar har fokus preciserats på att 

använda BSC för att motivera de anställda, med andra ord interna ändamål. På de högre 

nivåerna fokuserar BSC på prestationsmätningar och rapporteringar. Dock måste enheten som 

valts ut vara komplett och självständig, med tydliga riktlinjer, visioner och mål – annars finns 

risk för en kontraproduktiv effekt, där de anställda blir förvirrade och fokus skiftar från att 

verkställa målen till att ifrågasätta dem. Användandet av BSC ska förstås av alla individer 

inom verksamheten för att uppnå maximal prestation; det ska även sträckas ner på alla 

avdelningar/divisioner i verksamheten. I icke-vinstdrivande verksamheter fungerar BSC som 

en stödfunktion internt. Tanken är att denna stödfunktion ska hjälpa verksamheten att 
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motivera anställda genom att belysa deras prestationer för verksamheten som bidrar till 

framgång för hela verksamheten. Utöver det verkar BSC för att uppnå verksamhetens mål 

(Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

3.3 De fyra perspektiven i BSC 

Processperspektivet 

För att kunna arbeta med processer är det viktigt att först definiera vad en process är. Utan en 

definition blir det svårt att hantera och utveckla processer. Det finns en mängd olika sätt att 

definiera en process där Ljungberg & Larsson (2001) rekommenderar följande definition ”En 

process är ett repetitivt använt nätverk av i ordningen länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering 

till tillfredsställelse av kundens behov.” (Ljungberg & Larsson, 2001, sida 44). 

  

I detta perspektiv innebär det att företag ska arbeta med att förädla viktiga processer. 

Processerna ska vara konstruerade så att de attraherar och behåller kunder vilket kan leda till 

att nya processer skapas för att möta de framtida kunderna och deras krav (Kaplan & Norton, 

1996). Tanken är att dessa processer ska optimeras genom ett kostnads-, kvalité- och 

tidsperspektiv. Genom att göra en processkartläggning på detta sätt uppstår möjlighet att 

identifiera nya processer för organisationer. Konkret innebär det att starta med att rita en 

intern försörjningskedja som börjar med innovationsprocessen, som inkluderar den befintliga 

kundens, men också framtida kunders behov. På detta sätt kommer verksamheten att ledas in 

på att skapa lösningar för att täcka dessa nya behov. I BSC betraktas innovationsprocessen 

som två delar. Den första innebär att företaget gör en marknadsundersökning för att ta reda på 

vad kunder vill ha, marknadens storlek samt priset på varan eller tjänsten. Företaget ska även i 

detta skede tänka ut nya möjligheter för sina produkter och tjänster åt kunden. Del två handlar 

om att bedriva utveckling och forskning på produkterna och tjänsterna. Försörjningskedjan 

går sedan vidare in på att tillverka och leverera själva produkten eller tjänsten åt kunden som 

kallas för supply-processen. I detta skede handlar det om att optimera processerna. Denna har 

tidigare varit enbart kopplad till finansiella mått, vilket med tiden har visat sig få 

konsekvenser, exempelvis för stora lager i förhållande till efterfrågan eller att välja de 

billigaste leverantörerna, men inte ta hänsyn till kvalitén. Den avslutande delen i 

försörjningskedjan kallas för eftermarknadsprocessen. Denna avser hur värde skapas efter att 
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varan eller tjänsten är levererad. Syftet är att optimera kundvärdet genom att tillfredsställa 

kundbehovet. Konkret innebär det att till exempel erbjuda kundservice, reparationer och 

hantera reklamationer. Vanliga mått som används för detta perspektiv är mått kopplade till 

tidseffektivisering, processkvalité och processkostnader (Kaplan & Norton, 1999). 

 

The internal – Business Process Value Chain Perspective 

 

Figur 2. Företagets interna försörjningskedja (Kaplan & Norton) (1996) s, 27 

Det finansiella perspektivet 

Detta finansiella perspektiv avser de mått som beskriver verksamhetens historia, exempelvis 

vinst, räntabilitet, kassaflöde eller omsättning. Dessa mått ska i samtliga perspektiv ha en 

koppling till organisationens vision och strategi. Ensamma har dessa mått svårt att spegla 

framtiden och ger en tydligare bild av företaget först när de kompletteras med andra. 

Investerare eller myndigheter använder sig av måtten ovan för att kunna ta beslut (Kaplan & 

Norton, 1996). De finansiella måtten används också för att företaget ska kunna veta vad de 

strävar efter på lång sikt. Det är av stor betydelse att anpassa styrtalen till företagets strategi. 

Det finansiella perspektivet måste även vara kopplat till de andra perspektiven, vilket beskrivs 

som orsaks- och verkanssamband. De andra perspektiven kommer att på ett eller annat sätt 

vara länkade till de finansiella styrtalen eftersom ett företags långsiktiga mål är att generera 

ett bättre finansiellt resultat (Kaplan & Norton, 1996). 

Kundperspektivet 

Detta perspektiv handlar om att identifiera kundens behov och skapa förståelse för hur kunden 

upplever organisationen för att sedan definiera mål och skapa mått. Vid utformning av detta 

perspektiv måste organisationen först identifiera kunden och marknadssegmentet som de är 

verksamma i för att kunna skräddarsy värdefulla mått. Några av de viktigaste måtten som 
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används inom detta perspektiv är kundtillfredsställelse, befintliga kunder, värvning av nya 

kunder och kundlönsamhet. Här rör det sig om att identifiera vad som är viktigt för kunden 

och kan handla om att kunden vill ha kortare ledtider eller att varor och tjänster kommer i tid. 

Strategin i kundperspektivet måste baseras på företagets kunder och den specifika marknaden 

när den formuleras (Kaplan & Norton, 1996). 

Lärande- och tillväxtperspektivet 

I detta perspektiv ska organisationer skapa mål och styrtal som framhäver lärande och tillväxt. 

Detta perspektiv kan sägas fungera som ett stöd åt de andra tre perspektiven som fungerar mer 

som ett sätt att utveckla organisationen och förklarar vad som krävs för att uppnå målen i de 

andra. Lärande- och tillväxtperspektivet omfattar de immateriella tillgångarna i företaget och 

skiljer sig från de traditionella, som enbart fokuserar på det finansiella. Tanken är att investera 

så det skapar värde i framtiden. Investeringarna kan handla om att ge anställda ökad 

kompetens, förbättra informationssystem och optimera rutiner. Företag måste investera i sina 

medarbetare genom utbildning och utveckla teknologin för att möta nya kunder. En nöjd 

medarbetare kommer att prestera bättre och kan då öka kvalitén och servicen (Kaplan & 

Norton, 1996). Flera företag i Skandinavien omvandlar lärande- och tillväxtperspektivet till 

ett medarbetarperspektiv. Anledningen har varit att medarbetarna i Skandinavien har haft en 

stark kulturell ställning. Medarbetarperspektivet strävar också efter att reducera barriärerna 

och motståndet som uppstår kring förändringar genom att integrera utbildning i verksamheten 

(Ax & Bjørnenak, 2005). Vanliga mått som etableras för detta perspektiv är 

personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens produktivitet. Måtten grundar sig i 

att nöjda medarbetare är viktigt för organisationer då det är en förutsättning för att öka 

produktiviteten, kvalitén och servicen. Personallojaliteten visar på hur bra företaget är på att 

behålla de anställda, vilket är viktigt då det påverkar företagets intellektuella kapital. Det 

tredje vanligaste måttet att mäta de anställdas produktivitet vilket utförs genom att studera 

outputen i förhållande till antalet anställda (Olve, Petri, Roy, & Roy, 2003). 

3.4 Samband mellan balanserade styrkort på olika nivåer 
Hur ett BSC–projekt startar kan variera. Antingen startar det från ledningsnivå eller genom ett 

testprojekt på en lägre nivå i organisationen. Även utvecklingen av BSC varierar, där en del 

använder BSC endast på en högre nivå medan andra bryter ner BSC hela vägen ner till 

individnivå. För att BSC-arbetet ska vara välplanerat behöver verksamheter först fundera på 
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vilka delar av organisationen som ska använda BSC och på vilket sätt det ska användas. 

Exempelvis kan ett BSC på lokal nivå syfta till att förhandla om mål med ledningen eller som 

en verksamhetsbeskrivning för en enhet på ett intranät. Det är viktigt att BSC-arbetet inte blir 

för omfattande då risken kan bli att det tar lång tid att motivera användandet av konceptet och 

kan stjäla resurser från verksamheten. Effekten kan bli att anställda upplever BSC som 

irrelevant. Om en organisation väljer att använda ett övergripande styrkort ska det i så fall 

fungera som en utgångspunkt för BSC på lägre nivåer. Fokus ska hamna på att skapa logik 

mellan BSC och i de fall där BSC på de olika nivåerna delar framgångsfaktorer ska måtten 

också vara identiska. Måtten bör i annat fall övervägas om de endast ska användas för den 

lokala delen eller om styrtalen ska användas i relation till andra delar av verksamheten (Olve, 

Petri, Roy, & Roy, 2003). 

3.5 BSC i offentlig sektor 

I samband med de offentliga reformer som gjordes i Sverige på 80- och 90-talet, växte BSC 

inom alla statliga organ. Effektivisering inom den offentliga sektorn var något nytt och 

eftersom BSC visade enorm potential inom den privata sektorn försökte man kopiera detta till 

den offentliga verksamheten. Ledarskap, policy och förtroendeansvar ersattes med 

målformulering, uppföljning och utvärdering. I samband med BSC:s frammarsch inom den 

offentliga verksamheten får man inte glömma NPM som banade väg genom att försöka 

minska avståndet mellan den privata och offentliga sektorn – detta genom att förändra 

styrningsmodeller och organisationsförändringar inom verksamheter (Funck, 2009). 

  

BSC har visat sig passa bra för verksamheter som inte har vinst som huvudmål. Eftersom 

konceptet grundar sig i att fånga in de immateriella tillgångarna blir BSC passande även för 

offentlig sektor som inte har vinst som huvudsyfte. Offentlig sektor kan till skillnad från 

näringslivet anpassa BSC annorlunda; exempelvis fokuserar offentlig sektor på att skapa 

balans mellan de olika perspektiven där måtten är kopplade till långsiktig lönsamhet. För 

offentlig sektor handlar det om att hitta rätt anpassning, exempelvis används det finansiella 

perspektivet på ett annat sätt och byts ofta ut till något som riktar sig mer åt hur man gör 

större nytta för samhället än att endast fokusera på finansiella intäkter. Kunder betraktas 

istället som invånare där fokus hamnar på relationen istället för att betrakta dem som kunder. 

Med andra ord får perspektiven i den offentliga sektorn en annan betydelse (Olve, Roy & 

Wetter, 1999). 
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Enligt Kollbergs (2007) studie som grundade sig på att skapa förståelse för hur BSC används 

inom vårdsektorn visade det sig att BSC hade olika syften. Studien som gjordes fokuserade på 

tre sjukhus i Sverige. Ett av sjukhusen använde BSC för att följa upp verksamhetens resultat 

och för att skapa en struktur åt sjukhusets strategi. På det andra sjukhuset hade BSC syftet att 

förbättra kommunikationen inom organisationen och för att utveckla organisatoriska 

förbättringar samt att skapa en struktur för styrning. Sjukhus tre använde BSC för att 

framhäva värdet av medarbetaren och dess arbetssituation samt för att skapa en struktur med 

en gemensam riktning för en modern organisation. Studien undersökte flera aspekter av BSC, 

exempelvis implementering och vision. Slutsatsen blev att den svenska vårdsektorn trots att 

BSC också användes för att förbättra verksamheten kunde användningen betraktas mer som 

ett kvalitetsstyrningsinstrument som inte endast är avsett för ledningen vilket Kollberg (2007) 

ansåg skilja sig från Kaplan och Nortons koncept. BSC används i den svenska sjukvården som 

ett förbättringsverktyg som underlättar skapandet av kunskap på en operativ nivå. Funck 

(2009) har i sin avhandling studerat BSC dels i Jönköpings läns landsting, dels i Kanada. I 

Jönköpings läns landsting tillkom BSC som en “oförpackad idé” till ledningen. Projektet fick 

växa fram och det gjorde att de professionella i de operativa verksamheterna själva kunde 

utforma innehållet i sina BSC. Nackdelen med detta förhållningssätt blev att det skapade 

svårigheter med jämförelser mellan avdelningen. Detta eftersom enheterna hade olika 

mätningar. I den kanadensiska delen av studien beskrivs att sjukvårdsorganisationerna fick 

“färdigförpackade idéer” av BSC. Nackdelen här blev att måtten var för allmänna för att passa 

det professionella arbetet (Funck, 2009). Enligt Olve, Petri, Roy & Roy (2003) är spridningen 

av BSC mer komplext än vad det beskrivs i litteraturen. En studie som gjordes på Skandia 

visade vilka utmaningar som kan uppstå när det övergripande styrkortet ska spridas i 

organisationen. I Skandias fall handlade det om att underenheterna inte själva fick vara med 

att utveckla BSC, som resulterade i att dessa inte kunde begripa nyckeltalens syfte i 

verksamheten. I detta fall utvecklades BSC från ledningen och ner i organisationen. 

  

Petri, Roy & Roy (2003) menar att det inte finns ett korrekt sätt som talar om hur man ska 

bryta ner ett övergripande styrkort, vilket väcker många frågor. Önskemålet är att alla i 

organisationen använder samma mått som skapar en logik för samtliga, vilket är optimalt men 

samtidigt väldigt svårt. Vilka enheter är lämpliga att sprida BSC till är också en viktig fråga 

samt hur denna anpassning ska gå till, är det från ledningen ner i organisationen eller kan det 

vara bättre att BSC formuleras nedifrån och upp i organisationen. 
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3.6 Konceptuell modell 
Den översta bubblan berör Norton och Kaplans ursprungliga modell om BSC och dess fyra 

perspektiv; process-, finans-, kund- och lärande/tillväxt. Bubbla nummer två representerar 

Region Kronobergs övergripande styrkort; budgeten. Denna fokuserar inte enbart på de 

finansiella aspekterna, utan definierar även regionens fyra perspektiv; invånare, medarbetare, 

verksamhet och ekonomi. Den nedersta bubblan definierar serviceavdelningens BSC; kund, 

medarbetare, verksamhet och ekonomi. Studien syftar till att undersöka hur 

serviceavdelningen har anpassat och tillämpar sitt styrkort i förhållande till Region 

Kronobergs budget. Detta övergripande styrkort grundas i Norton och Kaplans grundmodell – 

således blir vår tanke att koppla analysmodellen till vårt fall för att se hur Norton och Kaplans 

grundmodell stegvis anpassats och tillämpats från Region Kronobergs övergripande styrkort, 

alltså budgeten, ned till serviceavdelningen och arbetet på den nivån. Vårt huvudsakliga fokus 

ligger på den nedersta bubblan. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Konceptuell modell – En förenkling av studiens syfte (egenproducerad bild) 
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4. Empiri  

4.1 Presentation av Region Kronoberg 

Region Kronoberg är en organisation som styrs politiskt och arbetar för invånarna. De 

politiska partierna som sitter vid makten tar besluten angående utveckling och inriktning 

under den tiden de verkar. Region Kronoberg ansvarar för olika områden där hälso- och 

sjukvård är det område som är mest framträdande. Region Kronoberg består av ca 5700 

medarbetare, som arbetar inom olika områden som visas i figuren nedan. 

Förtydligande av Region Kronobergs verksamhetsorganisation 

 

Figur 4. Visar Region Kronobergs verksamhetsorganisation. Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/verksamhetsorganisation/ 
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4.2 Region Kronobergs övergripande styrdokument 

Enligt regiondirektören används budgeten inte enbart som en ekonomisk plan, utan också som 

ett styrdokument. Detta grundar sig i BSC där syftet har varit att kunna fokusera på fler 

målområden utöver det ekonomiska. I dokumentet om intern styrning och kontroll beskrivs att 

syftet med den balanserade styrningen är att samordna verksamhetsplanering, styrning, 

budgetprocess och intern kontroll för att skapa en effektiv styrning. Regionens styrdokument 

förmedlar verksamhetens vision och värdegrund, som är tänkt att beskriva hur målen ska 

uppnås. I Region Kronobergs styrdokument formuleras fyra mål, som sedan bryts ner till 

inriktningsmål. Till dessa har även styrtal utvecklats som ska visa om regionen närmar sig 

målen. Tanken är att med stöd av det som benämns ”intern kontroll”, som innebär att utifrån 

regionens mål och vision skapa ett kontroll- och uppföljningssystem. Detta ska enligt 

regionfullmäktige ses som en process, vilken sammankopplar politiker, tjänstemän och övrig 

personal. Den interna kontrollen hjälper organisationen att följa upp och rapportera den 

dagliga verksamhetens resultat uppåt i organisationen. Rapporter skapas månadsvis av 

avdelningschefer, som rapporterar till verksamhetschefen, som i sin tur rapporterar till 

regiondirektören (Region Kronoberg budget 2017). 

Regionens styrdokument har följande fyra perspektiv och mål: 

·         Invånarperspektivet - Målet är nöjda invånare med stort förtroende för verksamheten 

·         Medarbetarperspektivet – Målet är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som 

trivs och utvecklas 

·         Verksamhetsperspektivet – Målet är en effektiv verksamhet med hög kvalité 

·         Ekonomiperspektivet – Målet är hållbar ekonomi i balans 

Regionen har skapat en modell, som visas nedan med de fyra perspektiven och hur de ska 

uppnås.  
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Figur 5. Illusterar Region Kronobergs övergripande styrkort. Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/redovisning-och-

budget/budget-2017-region-kronoberg-beslutad-av-rf-20160622.pdf 
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Invånarperspektivet   

Detta perspektiv beskriver hur man har tänkt att möta invånaren och dess behov samt 

förväntningar. Region Kronobergs vision är som de beskriver själva i budgeten “Ett gott liv i 

ett livskraftigt län” (Region Kronoberg budget 2017). Regionen ska arbeta för att vara 

attraktiv och öppen för boende, företag och besökare. Mångfalden är något positivt och en 

tillgång för att kunna öka regionens tillväxt. Flygplatsen och kollektivtrafiken är viktiga 

faktorer för regionens tillväxt. Regionen skriver också om hur viktigt det är att respektera 

varandra och att ingen ska diskrimineras. Målen för invånarperspektivet är: 

1. Nöjda invånare med stort förtroende 

2. Tillgängligheten till verksamheten ska vara god 

3. Invånarnas hälsa ska vara jämlik 

 

Tanken är att öka kvalitén på de tjänster som regionen erbjuder. Regionen vill möta de 

förväntningar och behov som finns hos invånarna. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården 

ska vara bättre genom att förbättra tjänsterna och utöka lokaler. Regionen tänker långsiktigt 

och vill kunna erbjuda invånarna en framtidsanpassad hälso- och sjukvård som håller hög 

kvalité – en köfri sjukvård är idealet. Regionen fortsätter att utveckla e-tjänsterna som ska 

bidra med att resurserna används mer effektivt. Kollektivtrafiken ska också förbättras och 

bidra till att föra samman regionen. Ett annat mål är att invånarnas hälsa ska vara jämlik och 

ska bidra till den sociala hållbarheten. Om invånarna är friska är de en resurs som kan bidra 

till samhällsutvecklingen där viktiga faktorer för att förbättra detta är arbete, utbildning, 

bostäder, kultur och miljöfrågor. Figuren nedan visar vilka styrtal det övergripande styrkortet 

använder samt mål. 
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Figur 6. Illusterar styrtal i invånarperspektivet. Hämtad 04-04-18 http://www.r 

egionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/redovisning-och-budget/budget-2017-

region-kronoberg-beslutad-av-rf-20160622.pdf 
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Medarbetarperspektivet 

I det övergripande styrkortet betraktas medarbetaren som regionens viktigaste resurs. Tanken 

är att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Genom goda förutsättningar att bedriva verksamheten med bra 

arbetsvillkor förutsätter regionen att de kan behålla, motivera samt utveckla anställda som 

redan verkar inom organisationen. Medarbetarperspektivet syftar till att Region Kronoberg 

säkerställer samt håller en hög kvalité och tillgänglighet för invånarna. De ska även bidra till 

att livsmiljöerna hålls öppna och förnyelsebara. Detta perspektiv ska bedrivas utifrån flera 

parametrar som hög kvalitet, tillgänglighet och öppenhet. Tanken är att sjukvården inom 

Region Kronoberg ska effektivisera verksamheten, vilket i sin tur ska erbjuda patienter en 

vård av hög kvalitet samt att medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö. 

(Regionkronoberg.se, 2017). 

Medarbetarna ska trivas och känna att arbetsmiljön är tillfredsställande. Ingen ska komma till 

skada på arbetet vare sig psykiskt eller fysiskt. Medarbetare ska känna att de är delaktiga och 

ska ha möjlighet att utvecklas. Regionens värdegrund är respekt för människan. Med stöd av 

HME (hållbart medarbetarengagemang) finns möjligheten att kunna mäta hur engagerade de 

anställda är att uppnå regionens övergripande mål i de fyra perspektiven. Målet är att 

successivt öka detta värde årligen (Regionkronoberg.se, 2017). 

 

 

 

 



40 
 

Figur 7. Illusterar styrtal i medarbetarperspektivet. Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/redovisning-och-

budget/budget-2017-region-kronoberg-beslutad-av-rf-20160622.pdf 

Verksamhetsperspektivet 

Målet i detta perspektiv är att ha en effektiv verksamhet med hög kvalité. Perspektiven ska 

hjälpa verksamheten att formulera hur regionen använder resurserna för att vara effektiva och 

ge en bra kvalité. Kvalitetsstyrningen ska vara tydlig och utgå från invånarnas behov. Region 

Kronoberg utgår från evidensbaserad kunskap och arbetar ständigt för att förbättra vården 

genom forskning, utbildning, innovation och omvärldsbevakning. Regionen anser att det är 

deras skyldighet att bidra med en hållbar utveckling som sträcker sig över lång tid framåt. 

Denna hållbara utveckling inkluderar även att minska miljöpåverkan, vilket görs genom att 

minska användningen av fossila drivmedel och plaster från fossila bränslen. Strategin för detta 

perspektiv är att genom ett samarbete mellan primärvården, psykiatrin och somatiken möta 

invånarnas behov. Idén är att samarbeta mellan olika organisationer, men också över olika 

professioner där en förbättringskultur etableras för att uppnå de gemensamma målen. 

Regionen arbetar också för att minska byråkratin och strävar efter att göra 

verksamhetssystemet enkelt och effektivt, som i sin tur bidrar till att underlätta vardagsarbetet 

för alla (Regionkronoberg.se, 2017). 
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Figur 8. Illusterar styrtal i verksamhetsperspektivet. Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/redovisning-och-

budget/budget-2017-region-kronoberg-beslutad-av-rf-20160622.pdf 
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Ekonomiska perspektivet 

Det ekonomiska perspektivet utgår ifrån en långsiktig plan, där grunden är att hushålla med 

resurserna samt att investera i framtiden för att säkerställa att skattemedlen används på 

effektivast sätt. Cheferna har ett ansvar för att öka kostnadsmedvetenheten bland de anställda 

genom att man ständigt försöker vara resurssnåla och fokusera på kostnadsreduceringar. 

(Regionkronoberg.se, 2017). 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Illusterar styrtal i det ekonomiska perspektivet Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/redovisning-och-

budget/budget-2017-region-kronoberg-beslutad-av-rf-20160622.pdf 

4.3 Presentation av serviceavdelningen 

Denna studie har avgränsats till serviceavdelningen, som är en del av det som kallas för 

Regionservice. Avdelningen består av 400 medarbetare och arbetar inom olika områden med 

service för hela Region Kronoberg. 

 

Figuren nedan illustrerar regionservicens organisationsstruktur, som inkluderar 

patienttransport & förrådsservice. I figuren syns inte avdelningen, men den ingår under intern 

kundservice. 
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Figur 10. En karta över Region Service arbetsområden. Hämtad 04-04-18 

http://www.regionkronoberg.se/om-region-

kronoberg/verksamhetsorganisation/regionservice/ 

 

Serviceavdelningen är uppdelad i två arbetsområden (transportservice och förrådsservice) där 

en del av arbetsgruppen arbetar med interna patienttransporter och den andra delen arbetar 

med materialförsörjning på sjukhuset i Växjö. I uppsatsen har vi använt benämningen 

”serviceavdelningen” då vi fört resonemang som omfattar båda delarna inom avdelningen. 

Syftet har varit att underlätta för läsaren. 

Anledningen till att avdelningen inte är uppdelad i två separata avdelningar beror på att 

materialförsörjningen är ett nytt arbetsområde inom Region Kronoberg som slogs ihop med 

patienttransporter. Tidigare hade ett externt företag ansvaret för materialförsörjningen på 

sjukhuset, men under 2016 beslöt Region Kronoberg att köpa tillbaka tjänsten för att själva 

ansvara för materialförsörjningen. Förrådsservice uppdrag är att arbeta mot andra delar inom 

sjukhuset, till exempel vårdavdelningar där uppdraget innebär att beställa och leverera olika 

typer av produkter som vårdavdelningarna använder i sin verksamhet. Patienttransportdelen 

utför körningar av patienter åt vårdavdelningar. Transporterna utförs mellan vårdavdelningar, 

till mottagningar eller andra platser som patienten ska till inom sjukhuset.  
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4.4 Hur jobbar serviceavdelningen med det övergripande styrkortet?  
Serviceavdelningen har tagit fram ett BSC baserat på Region Kronobergs övergripande 

styrdokument. I praktiken har detta inneburit att serviceavdelningen bryter ner de 

övergripande målen så att det passar den egna verksamheten. För varje övergripande mål 

formuleras mindre egna delmål och strategier för att uppnå dessa. För att lyckas arbetar 

serviceavdelningen med flera olika saker – tidseffektivisering av transporter, att säkerställa 

kvalité i leveranser, kundavstämningar och uppföljning av dessa. En del av resultaten från 

dessa aktiviteter rapporteras månadsvis för medarbetarna, men också uppåt i organisationen. 

Serviceavdelningen kan genom internkontrollprocessen följa upp om de uppnått de egna 

delmålen och följt riktlinjerna. Utvecklingen av styrkortet pågår fortfarande och det har inte 

tagits fram någon strategikarta över serviceavdelningens styrkort, men det finns riktlinjer och 

delmål som är nedskrivna. Eftersom förrådsservice inte funnits i mer än ett och ett halvt år, 

har inte styrtal utvecklats. Patienttransportsidan använder fler styrtal, som antal transporter, 

tid per transport, medarbetarprestationer och typ av transport. En gång i månaden har 

serviceavdelningen arbetsplatsträff där delmålen diskuteras och resultatet presenteras för 

medarbetarna. Här diskuteras även utfall av tidigare resultat och medarbetarna informeras om 

regionens övergripande mål och strategier. Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna 

som gjordes på serviceavdelningen. Där förklaras hur serviceavdelningen baserat sin version 

på det övergripande styrkortet.  

4.5 Sammanställning av intervjuer 

Invånarperspektivet 

Målet i det övergripande styrkortet är att medborgarna ska vara nöjda, dels med att vården 

håller en god kvalité, dels med att den bedrivs på ett effektivt sätt. Avdelningschefen för 

serviceavdelningen förklarade att de har gjort om detta perspektiv till ett kundperspektiv 

eftersom de inte jobbar direkt mot patienten/invånaren. I det övergripande styrkortet är det 

däremot formulerat som invånarperspektivet. Förrådsservice jobbar istället direkt med 

avdelningar där vårdpersonalen anses vara kunden, som i sin tur arbetar för att tillfredsställa 

invånaren. Indirekt bidrar förrådsservice med nöjda invånare genom att frigöra tid för 

vårdpersonalen, vilket gör att mer tid kan avsättas till patienten. De huvudsakliga mått 

förrådsservice använder inom kundperspektivet är kundnöjdhet, vilket mäts genom 

kundundersökningar. Vidare förklarade avdelningschefen att de också mäter leveranssäkerhet, 

bemötande och kunskap mot kunden. Flera av måtten som används i det övergripande 
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styrkortet saknar relevans i det dagliga arbetet eftersom måtten är kopplade till 

vårdavdelningar, som exempelvis förtroende för hälso- och sjukvården enligt vårdbarometern 

eller mått relaterade till kundnöjdhet av serviceresor. 

Medarbetarperspektivet 

Serviceavdelningen använder också medarbetarperspektivet i sitt BSC precis som i det 

övergripande styrkortet. Där mäts arbetsklimatet genom medarbetarenkäter, med en så kallad 

temperaturmätare som mäter hur trivseln på arbetsplatsen är, hur stressad tillvaron är samt hur 

stor delaktigheten är i beslutsfattandet. Sjukfrånvaron har varit självklar för 

serviceavdelningen att bryta ner och mäta eftersom den påverkar arbetsklimatet på 

avdelningen samt att det är en kostnad, menar avdelningschefen.   

Serviceavdelningen har anpassat mått efter det övergripande styrkortet, exempelvis styrtal 

relaterade till utbildning. Dessa mäter hur mycket utbildning personalen besitter om 

organisationens värdegrund samt praktiska utbildningar, som brandskydd och hjärt- och 

lungräddning. Däremot anser de anställda att styrtalet HME som finns i det övergripande 

styrkortet inte tillför något värde i den dagliga verksamheten. Avdelningschefen berättade att 

hon informerar de anställda om BSC och regionens värdegrund på arbetsplatsträffar för att 

öka kunskapen om detta. Dock har intresset för styrinstrumentet varit lågt på 

serviceavdelningen samt att under intervjuerna med de anställda framkom det att 

kunskapsnivån samt engagemanget för BSC varit vagt. De fokuserar hellre på att slutföra de 

dagliga arbetsuppgifterna. På samma vis som i det övergripande styrkortet så mäter 

serviceavdelningen arbetsmiljön genom enkäter som innehåller frågor om arbetsklimatet. 

Detta sammanställs och presenteras på arbetsplatsträffar. 

Verksamhetsutvecklingsperspektivet 

Detta perspektiv har förrådsservice varit tvungna att anpassa på ett annat sätt i förhållande till 

det övergripande styrkortet, enligt avdelningschefen. Skillnaden är att serviceavdelningen 

arbetar med kundavstämningar där syftet är att effektivisera samarbetet till kunderna. För det 

övergripande styrkortet handlar det om att effektivisera verksamheten för att öka värdet för 

invånaren. I samtalen med avdelningschefen beskrev hon att de arbetar med 

verksamhetsutveckling kontinuerligt genom att utföra små förbättringar i den dagliga 

verksamheten. De arbetar även regelbundet med att kapa aktiviteter som inte skapar värde 

genom att vässa rutiner. 
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Flera av måtten från det övergripande styrkortet har inte lyckats anpassas till 

serviceavdelningen, varpå avdelningen arbetar för att få fram egna mått. Dessa mått är 

kopplade till avdelningens dagliga verksamhet och mäter prestationer, till exempel hur lång 

tid körningar tar. Vid samtal med de anställda uppdagades det att måtten i det övergripande 

styrkortet är svåra att bryta ner, som exempelvis måttet punktlighet för regionbussar eller 

vårdrelaterade infektioner. 

Serviceavdelningen arbetar för att utveckla ett mått som ska kunna beskriva hur mycket 

indirekt tid som inte skapar värde under vissa arbetsrutiner, exempelvis när man glömmer 

beställa och får springa från avdelning till avdelning för att fråga om dessa har produkten. 

Avdelningschefen förklarade att hon är emot att ha mått på allting eftersom det hämmar det 

personliga ansvaret hos de anställda – det måste finnas utrymme för anställda att fatta egna 

beslut. Annars riskerar arbetsplatsen och arbetsuppgifterna upplevas som tråkiga. Måtten för 

förrådsservice är inte helt utvecklade, men transportservice har flera; kostnad per transport, 

resursanvändning (hur mycket transportservice är uppbokat, sett till resurserna de har) frigjord 

tid för vården (räknar om tiden för transporter om hur lång tid för vårdpersonalen skulle ta om 

de gjort den). 

Regionens övergripande mål är fördelade olika inom verksamheten. Vissa fokuserar mer på 

trafiken i regionen och andra på vården. Enligt avdelningschefen är serviceavdelningens BSC 

relaterat till den dagliga verksamheten som hänger samman med att underlätta för 

undersköterskor och sjuksköterskor. Indirekt bidrar serviceavdelningen till de övergripande 

målen genom att stödja andra avdelningar. Mer konkretiserat innebär detta att 

serviceavdelningen frigör tid för andra avdelningar, så att dessa kan avsätta mer tid åt 

kund/patient. 

Samtliga av de anställda instämde när en av dem beskrev följande: “Kvalitetsuppföljning görs 

exempelvis genom att vi på förrådsservice kontrollerar följesedeln vid varje leverans och 

vidtar åtgärder om det är något avvikande i leveransen. Rutiner som fungerar på avdelningar 

kopieras till andra för att effektivisera arbetet. Detta är en form av lärande av varandra.”. 

Enligt verksamhetsutvecklaren är ett alternativ för att utveckla BSC och effektiviseringen 

inom vården att införa så kallade målkort för varje enskild chef. Dessa målkort utvärderas 

utifrån prestationer man levererat under året. På detta sätt kan man följa upp 

avdelningschefens mål 
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Ekonomiska perspektivet 

Verksamhetsutvecklaren förklarade att den största skillnaden mellan den offentliga sektorn 

och den privata sektorn är målen, då oftast de finansiella. Den offentliga sektorn strävar efter 

ett nollresultat, medan den privata sektorn fokuserar på vinstmaximering. På sjukhuset 

försöker man öka kostnadsmedvetenheten och arbetar för att få en förbättringskultur. Genom 

att reducera kostnader på en avdelning kan investeringar göras på en annan för att främja 

utvecklingen. Vidare nämner verksamhetsutvecklaren att utmaningarna i vården handlar om 

att skapa mått som ger värde, vilket inte är helt enkelt. Hur mäter man exempelvis hur lång tid 

det borde ta att städa? I företagsvärlden har man de finansiella måtten till hjälp, men inom 

vården handlar det om att kapa aktiviteter som inte skapar värde – vården kräver helt andra 

mått. Det viktigaste för att kunna effektivisera är att eliminera eller reducera den indirekta 

tiden en aktivitet kräver för att kunna utföras, exempelvis bortkastad tid i form av förseningar 

och flertal toabesök. Detta är tid man kunnat utnyttja på ett bättre sätt, förbättra en vara eller 

tjänst, marknadsundersökningar et cetera. Vidare menar verksamhetsutvecklaren att komma i 

tid är av yttersta vikt, summerar man 10 personers förseningar á 2-3 minuter hamnar 

slutresultatet på 20 till 30 minuters bortkastad tid.  

  

Avdelningschefen förklarade att de fokuserar på effektivitet eftersom offentlig sektor inte har 

några intäkter och regionens övergripande mål är balans i ekonomin. Serviceavdelningen har 

tolkat detta i sitt eget BSC genom att försöka hantera tiden på ett bra sätt och att fokusera på 

rätt saker – med andra ord ett effektivt nyttjande av resurser. Tiden anses vara den största 

resursen att hantera för serviceavdelningen, exempelvis är förhoppningar om reducering av tid 

för tiden det tar mellan avdelningar ska elimineras och läggas på serviceavdelningen. Detta 

för att utnyttja resurserna rätt (reducera ickeskapande värde-aktiviteter). 

Kostnadsreduceringarna innebär att ändra beteende hos personalen genom att de undviker att 

böja på koncept och arbetsrutiner, utan försöker hålla sig till de uppsatta rutinerna. Exempel: 

att inte kasta smutsiga lakan utan skicka dessa till tvätt. Alla kläder är chippade av 

leverantörerna och när textilierna inte kommer tillbaks via tvätten debiteras sjukhuset, vilket 

kostar Region Kronoberg 520 000 kr om året, enligt avdelningschefen. 

  

Utmaningen handlar om att reducera avdelningens kostnader för att bidra till att uppnå det 

övergripande målet i det övergripande styrkortet. De anställda nämnde att de utför mätningar 
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och kartläggningar av svinnet genom att använda en app som läser av chippet i kläderna och 

kan på så sätt se information om plagget och hur länge det har varit på samma ställe, vilket 

visar om de har arbetat som de har tänkt utifrån rutinerna. Mycket handlar om att hushålla 

med resurserna och effektivisera rutiner. 
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5. Analys 

5.1 BSC på Region Kronoberg  
Syftet med BSC är enligt Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) och Kaplan & Norton (1999) att 

organisationer genom de fyra perspektiven förmedlar strategi och mål och är tänkt att 

användas på olika sätt, exempelvis som ett styrinstrument. Kollberg (2007) tar i sin studie upp 

att BSC kan ha olika syften inom vårdsektorn, där han nämner tre fall i Sverige. I det ena 

fallet har dess BSC används som ett uppföljningsmått samt skapa en struktur för 

organisationens strategi. Det andra fallet fokuserade på att förbättra kommunikationen och 

att skapa en struktur för styrning. Det tredje sjukhuset använde BSC för att framhäva värdet 

av medarbetaren och arbetssituationen. Slutsatsen visade att BSC betraktas mer som ett 

kvalitetsstyrningsinstrument och ett förbättringsverktyg som underlättar skapandet av kunskap 

på en operativ nivå. Vi har i vår studie tolkat att Region Kronoberg använder det övergripande 

styrkortet som en kombination av dessa tre fall, som Kollberg (2007) beskriver i sin studie. 

Problematiken har varit att fokus inte legat på ett syfte med användningen av BSC utan 

snarare fokuserat på dessa tre syften samtidigt som Kollberg (2007) nämner. Detta har orsakat 

att dessa tre olika syften tagit lika stort fokus och prioriterats samtidigt – vi menar att en 

eventuell lösning vore att främst fokusera på kommunikationen eftersom det bidrar till att de 

anställda utvecklar kompetens. Det medför i sin tur att informationssystemen och processer 

optimeras enligt Kaplan & Norton (1996). På så sätt arbetar de anställda både effektivare och 

att uppsatta mål uppnås vilket är det första syftet enligt Kollberg (2007), samtidigt bidrar det 

även till att det tredje syftet förbättras genom att de anställda får ta ett större ansvar och en 

större roll att spela i verksamheten. Därmed sprider sig förbättringsarbetet ner till 

avdelningarna. För serviceavdelningen innebär det att BSC kommuniceras på rätt sätt, vilket 

understödjer hur de anställda skall arbeta med BSC och utföra sin del av arbetet för att uppnå 

målen. För närvarande är kompetensen bland de anställda på serviceavdelningen undermålig 

och bristande samt att kommunikationen från chefer och ledning inte når ut till de anställda 

vilket skapat förvirring eftersom de inte förstår bakomliggande tanken med BSC. Detta 

kommer vi till senare i analyskapitlet.  

Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) anser att det inte finns något optimalt sätt att anpassa ett 

övergripande styrkort. Konceptet bygger på att lyfta blicken från den ekonomiska delen inom 

en verksamhet och istället ge de immateriella tillgångarna mer utrymme. Detta har varit en av 
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flera anledningar till att Region Kronoberg introducerat BSC och förklarar i den ekonomiska 

budgeten betydelsen av att ha en balanserad styrning som inte enbart fokuserar på det 

finansiella. Serviceavdelningen som vi fokuserar på använder inte riktigt sitt BSC som ett 

styrinstrument utan mer som ett verktyg för att beskriva delmål och styrtal kopplade till dem. 

Serviceavdelningen har själva utformat sitt BSC men har utgått från regionens övergripande 

styrkort vilket gjort att de brister som finns i det övergripande styrkortet förts vidare ned till 

serviceavdelningens styrkort. En av dessa brister som vår empiriska insamling upptäckt är att 

serviceavdelningens styrkort saknar orsaks- och verkansamband, som enligt Kaplan & Norton 

(1999) innebär att länka perspektiven och styrtal till varandra. Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) 

hävdar att BSC ska vara konstruerad på ett sätt som framhäver orsaks- och verkansamband. 

Tanken är att kunna integrera både de externa och interna processerna samt att kunna placera 

styrtal i ett tidsperspektiv. Utöver det hävdar Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) att 

framgångsfaktorn i BSC ligger i huruvida verksamhetsstyrningen och de fyra perspektiven är 

kopplade till visionen och strategin – det gäller att skapa ett situationsanpassat system för att 

kunna förmedla verksamhetens affärslogik vidare ut till medarbetarna. Vi har även tagit till 

fasta att denna affärslogik inte riktigt nått de anställda på serviceavdelningen; de är medvetna 

om att det finns mål som de strävar efter att uppfylla, men mer än så är det inte. De anställda 

är inte medvetna om hur BSC är kopplat till deras avdelning fullt ut, förutom att det finns ett 

samband mellan de olika perspektiven. Eftersom serviceavdelningen inte har utvecklat styrtal 

och perspektiv kopplade till varandra, så har det medfört att de inte utnyttjar BSCs fulla 

potential.  

Anledningen till att det inte utformats styrtal och perspektiv till varandra som beskrivs enligt 

Olve, Petri, Roy, & Roy, (2003) och Kaplan & Norton (1999) kan ha att göra med att det 

övergripande styrkortet som serviceavdelningen grundar sitt styrkort på inte heller är tydligt 

med att visa orsaks- och verkansamband. Regionen har fokuserat på att utveckla perspektiv 

som speglar hela verksamheten och koppla mål till dessa samt styrtal men inte förklarat hur de 

hänger ihop med varandra. Perspektiven i det övergripande styrkortet har varit allt för breda 

där syftet har varit att omfatta stora delar av organisationen vilket gjort att det är svårt för 

serviceavdelningen att utveckla sitt eget styrkort. Exempelvis är en del mål och styrtal i det 

övergripande styrkortet kopplade till bland annat kollektivtrafiken eller sådant som berör 

sjukhuset som exempelvis antalet överbeläggningar Växjö lasarett strävar efter att ha under ett 

par år. Dessa styrtal berör inte serviceavdelningen vilket även försvårar kopplingen mellan 

serviceavdelningens styrkort och det övergripande styrkortet, men även att det framstår som 
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irrelevant huruvida kollektivtrafiken är utformad eller hur många överbeläggningar regionen 

uppskattas ha.  

Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) nämner att utmaningen för organisationer har varit att länka 

strategier och mål genom styrmodellen som ska kunna föras vidare i verksamheten och förstås 

av samtliga inom organisationen vilket vi anser att Regionens övergripande styrkort inte 

uppfyller. Det blir därför inte förvånande att serviceavdelningens styrkort är bristfälligt. 

Anthony m.fl., (2014) tar en annan infallsvinkel och hävdar att mål och styrtal inom en 

organisation är svåra att utveckla och uppnå om inte medarbetarna involveras redan vid 

implementeringen av BSC. Medarbetarna på serviceavdelningen berättade att de delvis har 

varit involverade i utformningen av några styrtal, men inte i andra delar som berör mål eller 

strategi eller hur styrtal är kopplade till varandra. Serviceavdelningens styrkort är baserat på 

mål i det övergripande styrkortet och har upplevts av medarbetarna som ett påtvingat koncept.  

5.2 Serviceavdelningens anpassning av de fyra övergripande 

perspektiven. 

Kundperspektivet 

Enligt Norton och Kaplan (1999) är kundperspektivet ett av de fyra perspektiven i deras 

grundmodell. Detta perspektiv har fokus på kunden och innebär att identifiera kunden och 

dess behov. Region Kronoberg däremot har istället valt att ändra i sitt övergripande styrkort 

från kundperspektivet till invånarperspektivet, eftersom det beskriver deras målgrupp bättre 

och för att de arbetar för samhället. Serviceavdelningen har i sitt BSC inte lyckats anpassa 

måtten för invånarperspektivet från det övergripande styrkortet och därför valt att ändra det 

till kundperspektivet. Utöver det försvåras situationen av att målgrupperna skiljer sig åt 

mellan regionen och serviceavdelningen. Serviceavdelningens målgrupper är vårdavdelningar 

på sjukhus och Regionens målgrupp är invånarna. Olve, Petri Roy & Roy (2003) nämner att 

det är mer komplext att bryta ner ett övergripande styrkort än vad litteraturen beskriver, vilket 

vi har upptäckt i vår studie. En anledning skulle kunna vara att Region Kronoberg är en stor 

organisation med flera samhällsområden och på grund av det haft svårigheter att sprida detta 

perspektiv nedåt i verksamheten till serviceavdelningen. En annan anledning till att 

serviceavdelningen går i en annan riktning i detta perspektiv kan också bero på att de inte 

varit med att utvecklat mått som finns i det övergripande styrkortet likt fallet som beskrevs av 

Olve, Petri Roy & Roy (2003) hos Skandia där styrkortet utvecklades från toppen i 
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organisationen och sedan spreds nedåt som resulterade i att underenheter inte fann logik till de 

övergripande måtten. För serviceavdelningen saknas betydelse för det övergripande 

invånarperspektivet, vilket har resulterat i att de inte använder måtten som ingår i detta 

perspektiv och istället valt att använda kundperspektivet som används av Norton och Kaplan 

(1999). För serviceavdelningen har det varit mer funktionellt att byta perspektiv då det 

omfattar deras målgrupp. När vi studerat serviceavdelningens dagliga verksamhet har vi 

upptäckt att förrådsservice arbetar indirekt mot invånarna genom att stödja avdelningarna med 

varor som används i mötet med invånarna. Patienttransport arbetar däremot direkt mot 

invånarna, men är samtidigt en stödjande funktion åt avdelningarna, som anses vara kunder 

och debiteras för varje transport de utför vilket resulterade i att kundperspektivet var bättre 

lämpat än invånarperspektivet. Serviceavdelningen har etablerat egna mått i det här 

perspektivet, vilka skiljer sig från det övergripande styrkortet. Måtten som serviceavdelningen 

använder är kundnöjdhet, leveranssäkerhet, bemötande och kunskap. Enligt Kaplan & Norton 

(1996) är kundtillfredsställelse, befintliga kunder, värvning av nya kunder och kundlönsamhet 

de viktigaste måtten i kundperspektivet. Vi kan konstatera att serviceavdelningen använder 

styrtal efter Kaplan och Nortons grundmodell, samt att det övergripande styrkortet använder 

mått i relation till invånaren, exempelvis styrtalet rimliga väntetider i primärvården. 

Serviceavdelningen har inte kunnat bryta ner de övergripande styrtalen eftersom logiken 

saknas för den dagliga verksamheten då den inte är direkt riktad mot invånarna utan är riktad 

till andra vårdavdelningar. Serviceavdelningen har som enligt Kaplan och Norton (1996) 

fokuserat på att identifiera vad som är viktigt för kunden och inte invånaren. Grundtanken 

bakom detta är att serviceavdelningen arbetar för att identifiera kundbehovet och vill att 

produkter och tjänster ska levereras i tid, så som det beskrivs av Kaplan och Norton (1996) 

gällande processerna till kunden.  

Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet är enligt Ax & Bjørnenak (2005) ett skandinaviskt fenomen som 

grundar sig i att medarbetarna har haft en stark position i samhället. Region Kronoberg och 

serviceavdelningen har valt att modifiera Kaplan och Nortons lärande och tillväxt-perspektiv 

till ett medarbetarperspektiv. Enligt Kaplan & Norton (1996) ska lärande och 

tillväxtperspektivet utgå från människan och är tänkt att generera mått som talar om vilka 

resurser som krävs för att uppfylla de övergripande målen. Styrtal serviceavdelningen 

tillämpar för medarbetarperspektivet beskriver medarbetarnas välmående, vilken kunskap 

medarbetaren besitter och hur delaktig medarbetaren är i beslutsfattandet. Sjukfrånvaron är 
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också ett viktigt mått för både serviceavdelningen och för det övergripande styrkortet, vilket 

kan relateras till vad Kaplan & Norton (1996) nämner angående att företag måste göra 

investeringar för sina anställda vilket kommer leda till nöjda medarbetare som presterar bättre, 

som i sin tur leder till minskad sjukfrånvaro. Serviceavdelningen utbildar sina anställda 

kontinuerligt, exempelvis i hjärt- och lungräddning och hygienutbildning för att upprätthålla 

vårdens krav på hygien. Utbildningarna som ges är mest i förebyggande syfte och är inte 

relaterade till avdelningarna som anses vara kunder utan är riktade till invånarna, som de 

benämns i det övergripande styrkortet. En annan aspekt att ta hänsyn till inom 

medarbetarperspektivet är incitament – inom vården är inte dessa av finansiell karaktär utan 

handlar om att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Serviceavdelningen använder 

sig av enkäter för att mäta hur de anställda trivs vilket nämns som ett vanligt mått att använda 

inom detta perspektiv av Olve, Roy & Wetter (2004).  

En del samband till det övergripande styrkortet i detta perspektiv upplever de anställda på 

serviceavdelningen som ointressanta därför att det saknar koppling till deras dagliga 

verksamhet. Exempelvis styrtalet HME, som enligt Region Kronoberg är viktigt därför att det 

talar om hur engagerade medarbetarna är, vilket indikerar hur väl medarbetaren kan tänkas 

uppnå regionens mål i samtliga perspektiv. I intervjuerna med de anställda framkom att detta 

måttet anses vara irrelevant eftersom de inte riktigt förstår vilket värde måttet tillför. Varför 

medarbetarna har den uppfattningen om styrtalet kan grunda sig i enkäten som används för att 

mäta engagemanget. En annan infallsvinkel kring svårigheterna med anpassningen av det 

övergripande styrtalet anser vi vara att spridningen till avdelningsnivå inte har varit tillräckligt 

effektivt. Med detta menas att syftet med HME-måttet borde ha kommunicerats på ett 

tydligare sätt för medarbetarna så att de har kunskap om vilken nytta måttet bidrar med. 

Problematiken som serviceavdelningen upplever med detta mått har vi genom vår studie insett 

kan ha att göra med att måttet ger mer värde åt ledningen i Region Kronoberg än vad den ger 

den enskilda medarbetaren. Vidare belyser vår studie även en annan aspekt till svårigheterna 

med anpassning av de övergripande måtten i detta perspektiv. När vi studerar måtten (antal 

vakanser och antal timmar för bemanningsföretag) som används i det övergripande styrkortet 

har serviceavdelningen inte lyckats bryta ner dessa – de här två övergripande måtten är allt för 

specifika och kan endast användas av vårdavdelningar. Serviceavdelningen använder sig inte 

av hyrpersonal, vilket resulterat i att dessa mått återigen upplevs irrelevanta.  

Funck (2009) skriver i sin studie kring två fall, ett i Kanada och ett fall i Jönköpings läns 

landsting. Problematiken kring implementeringen av BSC har två sidor av ett mynt – 
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organisationerna i Kanada fick ett färdigt koncept om det BSC där konsekvensen blev att 

måtten blev allt för allmänna för att passa in i det professionella arbetet. I Jönköping gavs 

ledning och underenheter friheten att själva utforma sina BSC; dock visade slutsatsen att även 

detta kunde leda till oförutsägbara hinder. De olika avdelningarna skapade differentierade 

mått, vilket i sin tur skapade svårigheter att jämföra dessa enheters mätningar med varandra. 

Dessa två sidor av myntet har även upptäckt i vår studie – serviceavdelningen får hantera både 

allmänna och detaljerade mått. Region Kronoberg har utformat det övergripande styrkortet, 

som varje enskild avdelning under ledningen har till uppgift att verkställa och uppfylla. 

Serviceavdelningen upplevde detta som ett tvingat koncept vars logik inte går att identifiera 

på avdelningen, vilket medfört ointresse och svårigheter med implementeringen och 

förståelse. I takt med sammanslagningen av förrådsservice och transportservice skapade 

serviceavdelningen ett eget styrkort som skiljer sig från det övergripande styrkortet och 

genom denna modifiering framkom istället nya svårigheter som vi tidigare illustrerat. 

Kontentan i det hela är att oavsett om det gäller en förpackad eller oförpackad idé som Funck 

(2009) nämner, existerar liknande svårigheter på Region Kronoberg oavsett situation.  

Verksamhetsperspektivet 

Det övergripande styrkortet samt serviceavdelningens BSC har gjorts om från 

processperspektivet till verksamhetsperspektivet. Serviceavdelningen arbetar delvis på det 

sättet som Kaplan och Norton (1996) beskriver om hur en verksamhet ska arbeta för att 

optimera sina processer mot kunden i processperspektivet. Serviceavdelningen arbetar 

kontinuerligt med att effektivisera den dagliga verksamheten, vilket utförs genom att utföra 

små förbättringar varje dag. Dock sker inte förbättringsarbetet systematiskt eftersom 

uppföljningen inte sker regelbundet. Vidare arbetar avdelningen med att sätta rutiner på plats 

samt att kapa aktiviteter som inte skapar värde både för kund och organisation. I det 

övergripande målet för Region Kronoberg beskriver de verksamhetsperspektivet som “en 

effektiv verksamhet som utgår från invånarnas och regionens behov”. Utformningen av 

perspektivet skiljer sig åt mellan det övergripande styrkortet och serviceavdelningens BSC. 

Skillnaderna består i att det övergripande effektiviserar för att möta invånarnas behov och 

serviceavdelningen effektiviserar för att möta andra avdelningars behov. Både det 

övergripande och serviceavdelningen har som mål att optimera processerna, likt Kaplan & 

Nortons koncept. Däremot skiljer sig definitionen av kund mot Kaplan & Nortons koncept. 

Vår studie har upplevt lite svårigheter att åtskilja kundperspektivet och 

verksamhetsperspektivet åt eftersom perspektiven är nära kopplade. Vidare blir det svårt att 
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dra paralleller mellan litteraturen och verkligheten eftersom Kaplan och Nortons koncept 

utgår ifrån den privata sektorn som vi tidigare nämnt – svårigheten i detta perspektiv blir att 

fokus ligger på hur man optimerar och anpassar processer för att tillfredsställa kunden från 

början till slut och vilka olika steg processerna omfattar. Både det övergripande och 

avdelningens styrkort strävar efter att optimera processer likt Kaplan och Nortons (1999) 

koncept, dock är styrtalen som används olika. Det övergripande styrkortet fokuserar på 

punktlighet i stadstrafik, andel av ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköp och antal 

belagda vårdplatser med utskrivningsklara patienter per hundra vårdplatser, medan 

serviceavdelningens mått är kopplade till avdelningens dagliga verksamhet och mäter 

prestationer som exempelvis hur lång tid en patienttransport tar och leveranssäkerhet. Dock 

har vi insett att serviceavdelningen indirekt arbetar mot regionens övergripande styrkort i den 

mån att båda BSC omfattar att ha en effektiv verksamhet med hög kvalité, samt bidrar till att 

främja invånarnas och patienternas intresse.  

Ljungberg & Larsson (2001) menar att det är av stor betydelse att definiera vad en process är 

för att överhuvudtaget kunna hantera och utveckla den. Komplikationerna som 

serviceavdelningen handskas med är att processetableringen varit diffus, i takt med 

sammanslagningen av förrådsservice och transportservice har gemensamma BSC varit svåra 

att formulera. Än idag arbetar förrådsservice med att framställa nya mått medan 

transportsidan har haft sina klara sedan tidigare, vilket kan vara en av faktorerna till varför 

anpassningen och implementeringen av BSC varit svår. Avdelningschefen menar även att för 

många styrtal och fokus på dessa kan hämma engagemang och motivering bland de anställda 

– mått på allting kan leda till att det personliga ansvaret reduceras. Därmed minskar utrymmet 

för de anställda att fatta egna beslut som i sin tur riskerar att arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna upplevs som tråkiga. Dock hävdade verksamhetsutvecklaren på Region 

Kronoberg att utveckling av BSC inom vården kan möjliggöras genom att varje enskild 

avdelningschef tilldelas ett så kallat målkort och genom detta mått utvärderas prestationer 

som avdelningar levererat under året. Han menade att på så vis kan man följa upp 

avdelningschefens uppdrag och ser huruvida BSC anpassats och utvecklats.  

 

Kaplan & Norton (1999) hävdar att de allra vanligaste måtten inom verksamhetsperspektivet 

är tidseffektivisering, processkvalité och processkostnader. Serviceavdelningen stärker detta 

påstående genom att arbeta inom ramarna för dessa mått – de fokuserar främst på mått som 

kostnad per transport, resursanvändning och frigjord tid för vården. Visserligen skiljer sig 
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måtten åt men utgångspunkten är densamma. Avdelningschefen menar att serviceavdelningen 

utgår ifrån att effektivisera den dagliga verksamheten – mer specifikt innebär detta att 

serviceavdelningen frigör tid för andra avdelningar, vilket resulterar i att dessa kan avsätta 

mer tid åt kund/patient.  

Ekonomiperspektivet 

I det övergripande styrkortet beskrivs målet för ekonomiperspektivet att ekonomin ska vara i 

balans. Enligt verksamhetsutvecklaren är anledningen till att målet ser ut på det sättet att 

sjukvården inte har en intäktssida utan finansieras genom skatter och bidrag. Vården ska gå 

“plus minus noll” – det innebär att det i huvudsak handlar om att hushålla med resurserna på 

ett effektivt sätt för att skapa ekonomi i balans. Olve, Roy & Wetter (1999) beskriver att 

offentlig sektor ska i det finansiella perspektivet fokusera på att skapa en samhällsnytta 

eftersom de inte har en intäktssida. Kaplan & Nortons (1996) grundmodell utgår som tidigare 

nämnts från den privata sektorn. Teorin blir därmed svår att jämföra med verkligheten 

eftersom dessa två skiljer sig markant åt. Kaplan & Norton fokuserar på de finansiella 

aspekterna som en vinstdrivande verksamhet ägnar sig åt, medan det i vårt fall handlar om de 

finansiella aspekterna för att nå en ekonomi i balans. Serviceavdelningen har i sitt BSC brutit 

ner det övergripande ekonomiska målet som innebär att dels arbeta effektivare genom att göra 

rätt saker, följa etablerade rutiner och eliminera icke värdeskapande aktiviteter som ska leda 

till kostnadsreduceringar. Verksamhetsutvecklaren menar att förseningar och onödiga 

toalettbesök hämmar effektiviteten på serviceavdelningen genom att de spiller tid som kunnat 

avsättas på någon annan arbetsuppgift eller aktivitet. Avdelningschefen hävdar att tiden är den 

största resursen som serviceavdelningen har till sitt förfogande och måste utnyttjas på ett 

effektivt sätt genom att reducera tiden det tar för personalen att förflytta sig mellan olika 

avdelningar. Vidare menar hon att personalen undviker samt böjer på arbetsuppgifter och 

arbetsrutiner, är inte tillräckligt engagerad i sitt arbete när det exempelvis gäller hur de gör 

med använda resurser i form av textilier. Vanligtvis ska de skickas till tvätt, men av ren lathet 

kastas textilierna eller glöms bort, vilket i sin tur lett till att Region Kronoberg debiterats på 

520 000 kr om året. Under intervjuerna har det framkommit att arbetet med 

kostnadsreducering grundar sig i att det finns en stor kostnad för svinn av textilier – detta kan 

kopplas till dels att de saknar mått för just den delen av arbetet med kläder. En annan 

bidragande faktor som vi kan härleda till det övergripande styrkortet är att cheferna brustit i 

sitt ansvar vad gäller att öka kostnadsmedvetenheten hos de anställda och därav detta svinn.  
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I det ekonomiska perspektivet för serviceavdelningen framkommer orsaks- och 

verkansamband som beskrivs enligt Anthony m.fl., (2014) då avdelningen arbetar med att 

optimera sina processer i verksamhetsperspektivet för att uppnå målen i det ekonomiska 

perspektivet. Serviceavdelningen fokuserar därför på kostnadssidan där det handlar om att 

reducera kostnader och på så sätt uppnå målet ekonomi i balans. Mått som räntabilitet, 

kassaflöde och omsättning vilket Kaplan & Norton (1996) nämner för det finansiella 

perspektivet går inte att applicera på samma sätt i offentlig sektor.  

I detta perspektiv är de övergripande styrtalen svåra för avdelningen att hitta ett direkt 

samband till, exempelvis måttet “kostnad för hyrpersonal”. I det övergripande styrkortet 

budgeteras den kostnaden att minska med 60 miljoner fram till 2019, men för 

serviceavdelningen som inte använder sig utav hyrpersonal saknar måttet relevans. Den 

övergripande strategin för att uppnå en del av målen i detta perspektiv kan inte anses som 

tillräckligt relevanta för serviceavdelningen eller som i fallet med verksamhetsperspektivet 

där måtten var för specifika för att kunna anpassas på serviceavdelningen. 

5.3 Samband mellan balanserade styrkort på olika nivåer 
Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) tar upp att BSC kan anpassas på flera nivåer, vilket Region 

Kronoberg strävar efter med sitt BSC. Det övergripande styrkortet beskriver en tydlig bild om 

hur de ska uppnå målen där det finns flera olika styrtal inom varje perspektiv däremot finner 

vi att sambanden mellan serviceavdelningen och Region Kronoberg inte alls är lika tydliga 

där mål, strategier och styrtal saknar logik för den dagliga verksamheten. En annan aspekt 

som tas upp av Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) är vikten av förståelsen för BSC. Idén är att 

samtliga medarbetare inom verksamheten, från ledningsnivå ner till den enskilda 

medarbetaren, ska begripa BSC för att konceptet ska få framgång. Inom serviceavdelningen 

har kunskapen om BSC dock varit bristande. Endast ett fåtal har haft kunskap om 

styrmodellen, vilket väckt frågor om vilken funktion det övergripande styrkortet egentligen 

har. Under intervjutillfällena framkom det att en del av respondenterna på avdelningen inte 

kunde relatera till det övergripande styrkortet, vilket tyder på att BSC-arbetet behöver 

utvecklas. Avdelningschefen berättade att hon spred innehållet om det övergripande styrkortet 

till sina anställda endast vid arbetsplatsträffar och att intresset för BSC hos personalen alltid 

varit vagt. Serviceavdelningen har ingen framtagen modell över sitt BSC utan målen och 

strategin förmedlas endast muntligt och i textform, vilket kan vara en bidragande orsak till 

varför målen, styrtalen och strategierna upplevts sakna logik. Om intresset bland de anställda 
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varit större så hade kopplingen till deras BSC varit tydligare och genom det hade mål, strategi 

och styrtal begripits på en djupare nivå. I dagsläget är det fokus på den dagliga driften, men 

utan att ta hänsyn till vad BSC bidrar med. Enligt Olve, Petri, Roy, & Roy (2003) är det 

fundamentalt för anställda att förstå syftet med BSC, annars finns risken att de uppsatta målen 

på serviceavdelningen inte uppnås, vilket medför att regionens övergripande mål inte uppnås. 

Då Region Kronoberg valt att använda ett övergripande styrkort, så ska det enligt Olve, Petri, 

Roy, & Roy (2003) användas som utgångspunkt för avdelningar på lägre nivåer. Vi skulle 

kunna hävda att serviceavdelningen inte anpassat BSC på ett optimalt sätt som beskrivs enligt 

Olve, Petri Roy & Roy (2003) där samtliga mått ska överensstämma mellan BSC på olika 

nivåer som delar framgångsfaktorer för att fungera optimalt. Annars bör det övervägas utifall 

avdelningen ska använda egna mått. Serviceavdelningen har gjort en kombination av detta 

förhållningssätt genom att själva utforma egna mått efter verksamheten, men även anpassat 

övergripande mått till sin verksamhet, vilket litteraturen ovan motsäger. En kombination är 

inte att föredra utan tvärtom – man väljer antingen det ena eller det andra förhållningssättet 

och anpassar sedan BSC därefter. 
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6. Slutsats 

Slutsats 6.1 

Syftet med vår studie har varit att belysa hur anpassning och tillämpning av BSC kan se ut på 

en stödjande avdelning inom Region Kronoberg. Detta mot bakgrund av att ett övergripande 

styrkort inte alltid är lätt att anpassa till alla delar i verksamheten. I och med att detta arbete är 

en fallstudie och avgränsats till en avdelning på Region Kronoberg inom vården, så kan 

slutsatserna nedan vara svåra att dra till att gälla i andra sammanhang eller organisationer. 

Denna studie har visat tecken på att de fyra perspektiven delvis lyckats integreras och 

anpassas på serviceavdelningen, men inte riktigt fullt ut.  

Svårigheterna för serviceavdelningen har sin utgångspunkt i Region Kronobergs övergripande 

styrkort där vem och vad som benämns som kund skiljer sig åt i jämförelse med 

serviceavdelningen. Anledningen till detta finner vi i Kaplan & Nortons (1999) grundkoncept 

där fokus är på kunden och dess behov – studien belyser att det övergripande styrkortet inte 

går att applicera på serviceavdelningen eftersom regionen arbetar direkt mot invånaren medan 

serviceavdelningen arbetar indirekt. Detta har lett till att avdelningen fått modifiera tillbaka 

perspektivet till dess ursprungliga form och på grund av det fått utveckla mått som skiljer sig 

från det övergripande styrkortet. Studiens resultat visar att serviceavdelningen arbetar internt 

för att hjälp andra vårdavdelningar, medans fokus för regionen varit invånaren, vilket 

försvårat kopplingen mellan styrkorten. Styrtalen är utformade efter perspektiven därför blir 

anpassningen av styrtalen åtskilda samt att fokus ligger på olika mål. Detta förtydligas genom 

att arbetet i praktiken skiljer sig åt i jämförelse med vad Olve, Roy, Roy & Wetter (2003) 

menar när det gäller att hela organisationen ska genomsyras av samma styrtal från ledning ned 

till avdelningsnivå.  

Vidare visar studien att teorin och verkligheten skiljer sig åt ännu en gång i 

medarbetarperspektivet. Verkligheten på serviceavdelningen tyder på att ledningen haft 

svårigheter att kommunicera fram lämpliga styrtal, de anställda upplever det övergripande 

styrkortet som ett påtvingat koncept utan någon koppling till sin egen verksamhet. Studien 

belyser att serviceavdelningen inte kan identifiera BSC:s logik på avdelningen, vilket 

resulterat i att implementeringen varit svår att genomföra samt att kompetensen bland de 

anställda varit bristande. Vidare är vissa styrtal irrelevanta för serviceavdelningen; antingen är 

de för specifika eller för allmänna för att kunna appliceras eller passar endast andra 
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avdelningar, exempelvis måtten HME och hyrpersonal. Sjukfrånvaron är ett annat mått som 

både det övergripande styrkortet och serviceavdelningen uppmärksammar och klargör att 

åtgärder måste vidtas för att få ner siffrorna. Vår studie bekräftar och stärker Kaplan & 

Nortons (1996) teori angående vikten av att investera i medarbetare. Serviceavdelningen 

investerar resurser i sina anställda i diverse olika utbildningar för att öka trivseln samt 

prestation på arbetsplatsen, som i sin tur leder till minskad sjukfrånvaro och bättre 

arbetsmiljö.  

Fortsättningsvis skiljer sig det övergripande styrkortet och serviceavdelningens styrkort inom 

verksamhetsperspektivet. Vår studie frångår tidigare forskning eftersom Kaplan & Nortons 

teori har sin grund i den privata sektorn medan serviceavdelningen verkar inom den offentliga 

sektorn. Den mest utmärkande skillnaden är själva definitionen av vem som är en kund åt 

verksamheten där regionen uttrycker sig enligt följande; “en effektiv verksamhet som utgår 

från invånarnas och regionens behov” där invånaren är i fokus medan serviceavdelningen 

arbetar efter att optimera processer åt andra vårdavdelningar, vilket de definierar som kund. 

Vår studie har upptäckt att serviceavdelningen fortfarande befinner sig i ett 

utvecklingsstadium av sitt BSC, vilket hämmat den fortsatta anpassningen av BSC i detta 

perspektiv. Resultatet visar på att serviceavdelningen är i behov av fler mått, anledningen till 

detta är att serviceavdelningen består av två olika arbetsområden som båda använder sig av ett 

gemensamt BSC med olika mått. Dock anser avdelningschefen att detta inte är nödvändigt 

eftersom “fler mått skulle hämma engagemanget hos de anställda”.  

Vidare strider verkligheten mot teorin i det finansiella perspektivet. Teorin enligt Kaplan & 

Nortons grundmodell från 1992 hävdar att verksamheter fokuserar på finansiella aspekter 

såsom vinstmaximering. Vår studie har upptäckt att det finansiella perspektivet fått en ny 

innebörd inom den offentliga sektorn, där fokus hamnar på effektiv resursallokering samt ha 

en ekonomi i balans. Verksamhetsutvecklaren stärker detta påståendet och menar att 

“sjukvården inte har en intäktssida utan finansieras genom skatter och bidrag. Vården ska gå 

“plus minus noll”. Studien visar att det sker en anpassning av BSC på serviceavdelningen till 

följd av att avdelningen tagit ett steg längre inom detta perspektiv genom att hushålla med 

resurserna på olika sätt eftersom de inte finns någon intäktssida. Dock belyser studien att 

kostnadssidan är den enda variabel som serviceavdelningen kan påverka, men inte görs fullt 

ut vilket medfört en årlig svinnkostnad på 520 000 kr. Här anser vi att serviceavdelningen 

behöver utveckla mått kopplade till problematiken som orsakar svinnet och på så vis få bättre 

kontroll över kostnaden. “Avdelningschefen hävdar att tiden är den största resursen som 
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serviceavdelningen har till sitt förfogande och måste utnyttjas på ett effektivt sätt”. Detta 

innebär konkret att undvika aktiviteter som stjäl tid och genom att följa etablerade rutiner 

utföra ett effektivt arbete. Vi kan också hävda att serviceavdelningen skiljer sig från det 

övergripande styrkortet i styrtal där måtten saknar relevans och har upplevts allt för specifikt 

för att kunna anpassas. Måttet som är avsett att mäta kostnaden för hyrpersonal går inte att 

använda överhuvudtaget eftersom serviceavdelningen inte använder den resursen i sin 

verksamhet.  

Anpassningen av BSC på serviceavdelningen behöver utvecklas inom flera perspektiv samt 

utveckla ett orsaks- och verkansamband mellan dem för att anses vara ett stabilt styrverktyg. 

Studien visar också på komplexiteten som det innebär att anpassa ett BSC för en serviceenhet 

inom en vårdsektor. Vår studie skulle kunna studeras som ett bidrag för andra offentliga 

verksamheter där det är ytterst viktigt att formulera det övergripande styrkortet och mål lika 

för avdelningar på lägre nivåer. Denna studie ger även ett teoretiskt bidrag till den begränsade 

forskningen kring anpassning och tillämpning av BSC i offentlig sektor med särskilt fokus på 

serviceavdelningar. Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att denna studie har begränsad 

generaliseringsbarhet. Detta eftersom den grundar sig i ett unikt fall samt att våra subjektiva 

åsikter och slutsatser bygger på våra antaganden. 
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7. Egna reflektioner och kritik till eget 
arbete 

7.1 Reflektioner & kritik 

Att studera hur ett BSC anpassats i praktiken har tidvis varit utmanande och svårt, men 

samtidigt enormt givande och spännande. Studien har under sin gång varit som en berg och 

dalbana, vissa moment har flutit på bra medans andra moment har varit mycket krävande, 

särskilt under perioder då vi fått backa ett par steg för att byta inriktning. Insamling av 

material och bearbetning av data har varit både kul, främst att få fördjupa sig inom vissa 

teorier som vi tidigare bara snuddat vid, men också utmanande för det finns en uppsjö av 

författare och inriktningar om BSC. Det har varit väldigt tacksamt att vi har fått möjligheterna 

att intervjua respondenter på så kort tid vilket annars kan upplevas som tidskrävande för en 

uppsats. Vi hade önskat att det fanns mer tid att kringgå för att gå ännu djupare i ämnet. 

Kritiken för uppsatsen blir att den inte är tillräcklig för att kunna generalisera till andra fall. Vi 

kan inte heller påstå att detta speglar anpassningen av BSC för hela organisationen.   
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8. Fo rslag till vidare forskning 

8.1 Förslag – vidare forskning 

Denna studie har avgränsat sig till en serviceavdelning bland annat på grund av tidsramen 

vilket gjort att vi hittat luckor som kan fyllas i för framtida skribenter. Vårt bidrag har enbart 

fokuserat på en serviceavdelning inom Region Kronoberg, vilket ger utrymme att studera 

relativt outforskad mark för vidare forskning som detta; 

 Eftersom studien endast har fokuserat på en avdelning inom Region Kronoberg skulle 

det vara intressant att utföra fler studier om anpassningen av BSC på fler områden 

inom regionen för att kunna utföra en mer omfattande utvärdering om anpassningen. 

 Studien visar även att de anställda inte besitter kunskap om BSC, vilket skaparna av 

modellen betonar är viktigt för att modellen ska fungera. Vi anser att det är intressant, 

eftersom det inte uppfylls, varför?   

 I studien har vi inriktat oss på att intervjua respondenter på lägre nivåer inom 

organisationen. Det hade därför varit intressant att få reda på uppfattningar hos högre 

chefer i ledningsposition och jämfört dessa med medarbetare på lägre nivåer. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilagor 

Hur medverkar förrådsservice och patienttransport till att bidra med nöjda invånare? 

Lever detta upp till Region Kronobergs övergripande mål?  “Nöjda invånare med stort 

förtroende för vår verksamhet i en öppen och välkomnande region som är attraktiv för 

boende, företag och besökare”. 

 Isåfall hur? 

Vilka mått används? 

Hur mäts arbetsklimatet? 

Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 

Hur motiveras anställda att uppnå Region Kronobergs mål? “Attraktiv arbetsgivare med 

medarbetare som trivs och utvecklas i ett hållbart arbetsliv”. Isåfall hur? 

Uppmuntrar du det balanserade styrkortet eller finns det andra motiveringar? 

Hur arbetar ni för att effektivisera på avdelningen? 

Hur säkerställer ni kvalité på era uppdrag för kunden? 

Hur följer ni upp ert arbete? 

Har ni några mätsystem? 

Vilka mått används? 

Hur säkerställer ni ett effektivt nyttjande av resurserna? Hur ser avdelningens enskilda mål ut? 

Hur strävar ni efter att uppnå Region Kronobergs övergripande mål? ”Hållbar ekonomi 

i  balans”. 
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