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Titel: Utveckling av styrsystem för strategi och vision: En fallstudie på Ekbacka AB 

 

Bakgrund och problem: För att effektivt kunna styra en verksamhet krävs ett så kallat 

management control system, vilket är en process där företagsledare påverkar och stödjer 

sina anställda att implementera företagets strategier i arbetet. Ekbacka AB har i 

dagsläget inte något konkrets styrsystem för detta, vilket är ett problem då inte alla inom 

verksamheten är medvetna om strategin och visionen. Det är extra viktigt att 

sjukvårdsorganisationer som Ekbacka AB riktar uppmärksamheten mot icke finansiella 

perspektiv såsom patienter, medarbetare och processer. Problemet i denna studie blir 

därmed hur ett styrsystem kan se ut som uppfyller Ekbackas behov av att implementera 

strategi och vision i hela verksamheten.   

Syfte: Syftet med detta projekt är att utforma ett förslag till styrsystem för Ekbacka AB.   

 

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ fallstudie och det empiriska 

materialet har samlats in med hjälp av semi – strukturerade intervjuer. Intervjuer har 

skett med personer ur ledningen och den löpande verksamheten på Ekbacka AB. Empiri 

har även samlats in från Ekbackas företagsdokument.  

 

Slutsats: Som styrsystem har det balanserade styrkortet valts ut. Genom att teori och 

empiri vägt samman och analyserats, har ett balanserat styrkort utvecklats som kan 

uppfylla Ekbackas behov att implementera vision och strategi i hela verksamheten.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vårt fallföretag att belysas, därefter kommer bakgrunden till vårt 

ämnesval att presenteras. Tätt följt av problemdiskussionen som mynnar ut i en konkret 

frågeställning och ett syfte.  

 

1.1 Presentation av Ekbacka AB 

Via ett möte med Diana Unander på Studenter i Regionen har vi kommit i kontakt med 

Ekbacka AB som visat intresse av att utveckla deras styrning av verksamheten.  

 

Ekbacka AB är ett privatägt behandlingsboende som grundades 1981 beläget i Urshult i 

Tingsryd kommun. I dagsläget erbjuder de 40 platser till vuxna med psykiatrisk 

funktionsnedsättning som är i behov av särskild vård och rehabilitering. De vänder sig 

även till personer som skrivits ut till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen 

rättpsykiatrisk vård. Ekbacka Sjukhem AB tar emot klienter från landets alla kommuner 

och landsting och deras ambition är att erbjuda vård och omsorg som är unikt anpassad 

för varje enskilt fall.
1
   

 

1.2 Bakgrund 

För att effektivt kunna styra en verksamhet krävs enligt Anthony och Govindarajan ett 

så kallat ”management control system”, vilket är en process där företagsledare påverkar 

och stödjer sina anställda att implementera företagets strategier i arbetet. ”Management 

control” är en planerings- och kontroll funktion som används i princip av alla 

organisationer och verksamheter.
2
 En annan är strategi formulering som är en 

osystematisk process som går ut på att bestämma sig för vilka som är organisationens 

mål och vilken typ av strategi som organisationen ska använda sig av för att uppnå 

dessa mål. Skillnaden mellan dessa två är att strategi formuleringen är den process där 

organisationen utformar sina strategier medan ”management control” är den process där 

implementeringen av dessa strategier sker i verksamheten.
3
  

 

                                                 

1
 Om oss. Hämtad från <ekbacka.se> 26 mars 2011. 

2
 Anthony & Govindarajan, Management control system s. 17 

3
 Ibid s. 9-10 
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Anthony och Govindarajan skriver att den accepterade definitionen av strategi är att en 

strategi skall beskriva den huvudsakliga riktningen som en organisation planerar att 

röra sig mot för att uppnå sina mål. De skriver även att varje välskött organisation 

använder sig utav strategier, även om de inte alltid är tydligt uttryckta. En organisation 

utvecklar sina strategier genom att matcha sina kärnkompetenser mot de möjligheter 

som deras specifika bransch har att erbjuda.
4
   

 

Porter skriver att strategi i grund och botten handlar om att välja att utföra aktiviteter 

annorlunda än vad konkurrenterna gör. Detta leder till möjligheten att kunna erbjuda 

sina kunder en unik mix av kundvärde.
5
 Därefter handlar det om att välja sin position på 

marknaden, företagen kan välja att basera sin position på antingen kundernas behov, 

kunderna tillgänglighet eller att erbjuda en specifik variation på sina varor eller 

tjänster.
6
  

 

Porter betonar vikten av att strategi inte handlar om att maximera effektiviteten i varje 

enskild aktivitet, utan det handlar om att kombinera de olika aktiviteterna så att de 

maximerar effektiviteten och uppfyller strategin.
7
  

 

Zelman et al skriver att sjukvårds organisationer stöter på unika utmaningar i form av 

att det är svårt att mäta den prestation och kvalitet som uppstår i interaktionen mellan 

medicinsk personal och patienter.
8
 Voelker et al instämmer med detta och skriver att 

pressen av att vara verksam i en turbulent och dynamiskt bransch med en allt större 

konkurrens har lett till att de ofta tvingas göra avkall på de långsiktiga målen och 

strategin till förmån för kortsiktiga perspektiv.
9
    

 

Voelker et al skriver att finansiella perspektiv sällan ger företagsledare tillräckligt med 

information för att de ska kunna fatta sunda strategiska beslut. Att endast använda sig av 

finansiella mått leder ofta till ett avgränsat och kortsiktigt fokus då finansiella mått är 

baserade på historisk data, och kan leda till att organisationen förhindras att ta till sig 

                                                 

4
 Anthony & Govindarajan “Management control system” s. 57 

5
 Michael E. Porter (1996) “What is Strategy?”  s. 64 

6
 Ibid s. 66 

7
 Ibid s. 70 

8
 Zelman et al  (2003) ”Use of the balanced scorecard in health care” s. 1  

9
 Voelker et al (2001) “The Balanced Scorecard in Healthcare organsiations” s. 20-21 
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långsiktiga möjligheter eller att möta framtida hot. Framgångsrika organisationer 

däremot använder sig av flera olika mått som fokuserar på framtiden och som tillåter 

organisationer att planera för framtiden och anpassa sig till framtida hot.
10

  

 

1987 publicerade Kaplan och Johnson boken ”Relevance lost: the rise and fall of 

management accounting” som riktade skarp kritik mot den traditionella 

ekonomistyrningen som de ansåg vara för historisk fokuserad och inte lade tillräckligt 

stort fokus på de långsiktiga målen.
11

 

 

1.3 Problemdiskussion 

Ekbacka AB har i diskussion med oss uttryckt att det i dagsläget inte finns något 

konkret styrsystem för implementering av strategi och vision. Nyttan av ett 

sådant styrsystem skulle vara att det skulle hjälpa till i Ekbackas arbete med att 

få ut företagets strategi och vision till hela verksamheten. I dagsläget är inte alla 

medarbetare medvetna om strategin och visionen, något som ledningen för 

Ekbacka bedömer vara ett problem och som de arbetar för att lösa. Ekbacka har 

ett flexibelt förhållningssätt till sin verksamhets styrning.  Något som många 

gånger anses vara en konkurrens fördel då de kan anpassa styrningen efter den 

unika situation som råder. Voelker et al menar dock att i en dynamisk miljö som 

den som sjukvårdsorganisationer verkar inom, finns en stor risk för att kritiska 

faktorer som är viktiga för verksamhetens framgång blir ignorerade eller helt 

enkelt glöms bort
12

.  

 

Aidemark skriver att det är extra viktigt inom sjukvårdorganisationer att rikta 

uppmärksamheten mot de mer icke-finansiella perspektiven såsom patienter, 

medarbetare och processer.
13

 En sätt att göra detta är enligt Aidemark att 

använda sig av det balanserade styrkortet som han anser passar utmärkt för 

sjukvårdsorganisationer.
14

 Allt för snabba förändringar i Ekbackas styrsystem 

kan leda till brister i kommunikation mellan personal och ledning . Vilket också 

kan resultera i olika uppfattningar av verksamhetens strategiska mål. Det är 

                                                 

10
 Voelker et al (2001) “The Balanced Scorecard in Healthcare organsiations” s. 13-14 

11
 Kaplan & Johnsson (1987) Relevance lost: The rice and fall of management accounting s.1 

12
 Voelker et al (2001) “The Balanced Scorecard in Healthcare organsiations” s. 20-21 

13
 Aidemark (2001) ”The meaning of the balanced scorecard in the health care organization” s.23-24 

14
 Ibid. s. 38 
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viktigt att Ekbacka Sjukhem AB uppfyller sina långsiktiga målsättningar, som är 

att erbjuda hög kvalité på omvårdnad, rehabilitering, sysselsättning och träning. 

Verksamheten ska genomsyras av trygghet och integritet med den boende i 

fokus.
15

  

 

Ett styrsystem ska enligt Kaplan och Norton förmedla företagets strategi och 

målsättning på ett tydligt sätt, som sedan ska mynna ut till hela organisationen. 

Ett styrsystem som kan förmedla verksamhetens strategi i själva styrprocessen 

och dessutom har som syfte att bli brukat som ett språk i företaget, samt att ses 

som ett riktmärke som alla nya antaganden blir utvärderade emot.
16

  

 

1.4 Problemformulering 

 Hur kan ett övergripande styrsystem se ut som uppfyller Ekbacka AB:s 

behov av att implementera strategin och visionen i hela verksamheten? 

1.5 Syfte 

Syftet med detta projekt är att utforma ett förslag till styrsystem för Ekbacka AB.   

 

1.6 Avgränsning 

På grund av att den begränsade tid som finns för att genomföra denna studie så kommer 

endast utvecklingen och framtagandet av styrsystemet att genomföras. Implementering 

och uppföljning kommer endast att beröras kortfattat i form av tips och råd till Ekbacka 

för deras framtida arbete.  

 

1.7 Disposition  

Inledning – Uppsatsen inleds med en presentation av Ekbacka AB, därefter presenteras 

bakgrund och problemdiskussion som resulterar i en problemformulering och ett syfte. 

Metod – Här presenteras de vetenskapliga metoder som används för att genomföra 

studien. 

Teori – Här presenteras den teoretiska referensram som kommer att användas i 

analysen. 

                                                 

15
 Om oss. Hämtad från <ekbacka.se> 26 mars 2011. 

16
 Kaplan & Norton, (1993) “Putting the Balanced Scorecard to Work . S.134-141 
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Empiri – Här presenteras respondenternas insamlade svar samt insamlat material från 

företags dokument.  

Analys – I detta kapitel analyseras den utvalda teorin med den insamlade empirin.  

Slutdiskussion – Här besvaras frågeställningen och förslag till fortsatt forskning ges.  
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2. Metod  

I detta avsnitt kommer val av design och metoder att presenteras samt hur 

materialinsamlingen kommer att genomföras. Motiveringar för del val som vi gjort 

kommer även att presenteras samt motiveringar till varför andra metoder inte valdes. I 

slutet kommer designkriterier att presenteras och hur väl studien bedöms uppfylla de 

kriterierna. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Det finns två generella forskningsstrategier inom företagsekonomisk forskning, 

nämligen kvantitativ- och kvalitativ forskning.  Den dominerande forskningsstrategin är 

kvantitativ forskning, vilket är en metodisk inriktning som vid insamling och analys av 

data fokuserar mer på siffror än på ord.
17

   

 

2.1.1 Kvantitativ   

De viktigaste stegen inom den kvantitativa undersökningen är: teori, hypotes, 

undersökningsdesign, utformning av mått för begreppen, val av platser där forskningen 

skall genomföras, val av respondenter, tillämpning av undersökningsinstrumenten för 

datainsamling, bearbetning av data, analys av data, resultat och slutsatser samt 

formulering av resultat och slutsatser. Med andra ord så härleds observationer och 

resultat från teori. 

 

De huvudsakliga intresseområdena för en kvantitativ forskare är: mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Mätning är ett av de viktigaste uppdragen för den 

kvantitativa forskaren, även om det inte alltid visar sig i praktiken. En annan viktig 

faktor inom den kvantitativa forskningen är kausalitet, dvs. en ”orsak verkan” där fokus 

ligger vid att kunna förklara något. Det finns sällan något intresse för att kunna beskriva 

hur någonting är, utan det handlar mer om att ha något att säga om varför något är ställt 

på det viset. Vilket också anses vara ett typiskt naturvetenskapligt tillvägagångssätt. I 

stora drag handlar det om i vilken utsträckning som man kan lita på forskarens kausala 

slutsatser.
18

 Ett annat intresseområde för den kvantitativa forskaren är generalisering av 

resultat, som i sin tur kan överföras till andra grupper och situationer. Fokus ligger vid 

                                                 

17
 Bryman & Bell 2005 s.85 

18
 Ibid. s.99 
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att få fram ett representativt urval, så att resultaten är så representativt som möjligt så att 

man kan hävda att resultaten inte är unika bara för den specifika grupp som deltagit i 

undersökningen.
19

 Replikation är en annan viktig faktor som måste bli uppfylld för att 

en forskares resultat ska inneha validitet. Precis som inom naturvetenskapen måste 

resultaten kunna reproduceras, dvs. upprepas. Om en sådan replikation är omöjlig kan 

resultatens validitet ifrågasättas.
20

   

 

2.1.2 Kvalitativ  

En kvalitativ forskningsstrategi innebär att tonvikt läggs vid ord framför siffror och 

kvantifiering.
21

 Till skillnad från den kvantitativa forskningen som grundar sig i ett 

naturvetenskapligt synsätt, så grundar sig den kvalitativa forskningen i ett 

tolkningssynsätt.
22

 Den kvalitativa forskningen fungerar mer som ett kompletterande 

verktyg som kan användas vid liknande situationer.
23

  

 

De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är: problemformulering, val av 

relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av relevant data, tolkning av 

data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och slutsatser.  Med 

andra ord så härleds teori utifrån observationer och resultat. 

 

Precis som inom den kvantitativa forskningen har den kvalitativa forskaren vissa 

specifika inriktningar på sin forskning.  Dessa är: att se världen med 

undersökningspersonernas ögon, beskrivning och betoning av kontext, tonvikt på 

process, flexibilitet och brist på struktur, samt begrepp och teori som har sin grund i 

data.
24

   

 

Att se världen med undersökningspersonens ögon handlar om att forskaren vill uppfatta 

den sociala verkligheten och det som händer i den, på det sätt som de som lever i denna 

verklighet och som är föremål för en undersökning upplever den. Den kvalitativa 

forskaren menar att dessa människor själva inte saknar förmågan att reflektera över den 

                                                 

19
 Bryman & Bell 2005 s.100 

20
 Ibid. s.102 

21
 Ibid s.297 

22
 Ibid s.312 

23
 Ibid s.323 

24
 Ibid. s.312-318 
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sociala verkligenheten. Kvalitativt inriktade forskare är betydligt mer benägna att 

beskriva mängder av deskriptiva detaljer om den sociala verkligenheten, till skillnad 

från den kvantitativa forskaren. Anledningen till detta är att de vill betona vikten av en 

kontextuell förståelse av det sociala beteendet. Därför anser de även att förklaringar är 

av yttersta vikt.
25

  

 

Tonvikt på process handlar om att beskriva hur skeenden och mönster utvecklas över 

tid. Det finns en tendens hos de kvalitativa forskarna att uppfatta socialt liv i termer av 

processer. Kvalitativa forskare är något kritiskt mot i förväg utformade bilder av den 

sociala verkligenheten. Denna ståndpunkt har att göra med preferensen för att se en 

situation genom deltagarens ögon. Därför är flexibilitet och brist på struktur en vanlig 

inriktning i kvalitativ forskning. Den sistnämnda inriktningen som är av central roll för 

den kvalitativa forskaren är ”begrepp och teori som har sin grund i data”, som behandlar 

förhållandet mellan begrepp och teori.
26

  

 

2.1.3 Val av forskningsstrategi  

Studien har formen av en kvalitativ undersökning då forskningen kommer att bedrivas 

med hjälp av främst ord och inte siffror för att besvara studiens frågeställning. Studien 

kommer inte att bestå av mätningar utan det kommer att handla om att tolka och förstå 

just företaget Ekbacka AB på ett djupt och komplext plan. Då studiens syfte är att 

utveckla ett styrsystem för just Ekbacka AB så finns det ingen målsättning om en 

generaliserad studie, vilket ytterligare motiverar för en kvalitativ studie.  

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Inom företagsekonomisk forskning finns två övergripande vetenskapliga synsätt, vilka 

är ontologi och epistemologi. Ontologi beskriver vad som finns, det vill säga 

antaganden om världens beskaffenhet. Det berör frågor som de sociala tingens art och 

natur.
27

  

 

                                                 

25
 Bryman & Bell 2005 s.312-318 

26
 Ibid s.312-318 

27
 Ibid s.593 
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2.2.1 Ontologi 

Det finns två olika synsätt inom ontologi, vilka är objektivism och konstruktionism. 

Frågan är om de sociala tingen ska uppfattas som objektiva enheter för sociala 

aktörerna, eller om de ska konstrueras av aktörernas uppfattningar och handlingar.
28

  

 

Bryman & Bell menar att objektivism är ett specifikt synsätt inom ontologi som hävdar 

att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer, det vill säga vi kan inte påverka 

sociala företeelser som yttre fakta eftersom det ligger utanför vårt intellekt. 

Konstruktionism är ett synsätt där man anser att världens sociala ting och dess natur inte 

kan ses genom ett objektivt synsätt, utan är en konstruktion som är uppbyggd på en 

individs uppfattningar och handlingar.
29

  

 

2.2.2 Val av ontologiskt synsätt 

Studien kommer att fokusera på ledningen och personalens åsikter och uppfattningar, 

vilket leder till att studien kommer att vara av konstruktionistisk karaktär.    

 

2.2.3 Epistemologi 

Epistemologi även benämnt kunskapsteori behandlar frågan om vad kunskap egentligen 

är, samt vad som anses vara godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Det 

epistemologiska synsättet kan delas in i två olika perspektiv, nämligen positivism och 

tolkningsperspektivet.
30

 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) är positivism en kunskapsteoretisk eller epistemologisk 

ståndpunkt som förespråkar naturvetenskapliga metoder vad gäller studier av den 

sociala verkligheten. Positivism är även en form av deduktivism, vilket innebär att 

syftet med teori är att skapa hypoteser för prövning och därefter ta ställning till 

förklaringar. Positivister hävdar att vetenskapen ska vara objektiv, det vill säga 

värderingsfri och att äkta kunskap endast kan uppnås genom att använda sina sinnen.
31

 

 

                                                 

28
 Bryman & Bell 2005 s.33 

29
 Ibid s.33-34 

30
 Ibid s.27 

31
 Ibid s.26-28 
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Tolkningsperspektivet innebär att en speciell strategi behövs för att kunna koppla 

samman skillnader som finns mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. 

Anhängare till detta perspektiv menar att samhällsforskare måste fånga den subjektiva 

innebörden av social handling. Med andra ord måste man tolka och förstå ett fenomen 

för att kunna uppnå kunskap om den.
32

 

 

2.2.4 Val av epistemologiskt synsätt 

Studien kommer att använda sig av teori som kommer att appliceras på Ekbacka AB i 

form av ett styrsystem skapat utifrån deras strategi och vision. Detta innebär att studien 

kommer vara av positivistisk karaktär då det inte handlar om att tolka, utan om att 

utveckla ett styrsystem med hjälp av en analysmodell. 

  

2.3 Forskningsansats  

Två vanligt förekommande forskningsansatser är deduktiv- och induktiv forskning, 

dessa grundar sig i ett samhällvetenskapligt synsätt som beskriver förhållandet mellan 

teori och empiri. Dessutom existerar det ytterligare ett alternativ som befinner sig 

mellan deduktion och induktion, nämligen abduktion.  

 

2.3.1 Deduktiv teori 

Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan 

teori och empiri ser ut. Det är ett synsätt där forskningspraxis genomförs utifrån 

hypoteser och idéer som härletts från teorier. Med andra ord ligger tyngden på att pröva 

teorier mot praktiska situationer för att därefter revidera teorin om nya upptäckter 

genomförs. Deduktiv forskning är den vanligaste forskningsansatsen för den 

kvantitativa forskaren.
33

  

Teori  observationer/resultat 

 

2.3.2Induktiv teori 

I induktiv forskning är kopplingen den omvända, där genereras teorin utifrån empirin. 

Med andra ord ligger tyngden på att generera teori ur praktiska observationer och 

resultat. Vilket är ett vanligt tillvägagångssätt för den kvalitativa forskaren.
34

 

                                                 

32
 Bryman & Bell, 2005, sid.29-30 

33
 Ibid. s.23,40, 588 

34
 Bryman & Bell 2005 s.23,40, 590 
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Observationer/resultat       Teori 

 

2.3.3 Abduktion  

Abduktion är en annan form av forskningsansats som är nära besläktat med deduktiv- 

och induktiv teori. Detta är en filosofi där forskaren anses rör sig mellan teori och 

empiri och till skillnad från induktiv teori så förkastar den inte tidigare teorier vilket gör 

att den till viss del kan kopplas till den deduktiva ansatsen. När empirin ska analyseras 

är det möjligt att kombinera den informationen med relevant teori vilket kan leda till 

nya upptäckter. Enligt Alveson och Sjöberg är abduktion vanligt vid fallstudieforskning 

och innehåller inslag av både kvalitativ och kvantitativ forskning.
35

  

 

2.3.4 Val av forskningsansats 

 

Den forskningsansats som kommer att användas i studien är abduktion då vi under 

studiens gång kommer att samla in empiriskt material som kommer att studeras och 

analyseras. Då vi även anser att vi kommer att behöva förlita oss på relevant teori för att 

kunna komma fram till ett tillförlitligt resultat så kommer vi att använda oss av 

abduktion.  

 

2.4 Forskningsdesign  
 

En forskningsdesign är en plan som vägleder forskaren i de processer som innebär 

insamling, analys och tolkning av data. Det är en logisk modell för belägg eller bevis 

som gör det möjligt för forskaren att dra slutsatser om kausala relationer mellan de 

variabler som studeras.
36

 

 

2.4.1 Fallstudie 

En fallstudiedesign är en detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall
37

. Det är fallet 

i fråga som är i fokus av intresse, och forskaren avser att på ett djupgående sätt belysa 

fallets unika drag och därefter göra en teoretisk analys. Därför är fallstudier lämpliga för 

att undersöka mer komplexa fall. Det är viktigt att det är kvalitet på den teori som 

                                                 

35
 Alvesson & Sköldberg (2008) s.55 

36
 Yin (2007) s.39 

37
 Bryman & Bell, 2005 s71 
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används och att den sedan länkas samman med det empiriska fallet, för att forskaren på 

så sätt ska kunna generera så valida påståenden som möjligt. En fallstudie kan involvera 

både kvantitativ och kvalitativ data och det grundar sig ofta på olika sammansättningar 

av kvantitativ och kvalitativ information.
38

 Fallstudier används i regel då forskare vill få 

svar på frågeställningar som innehåller ”hur” eller ”varför”. Det är svårt att i sådana 

situationer ha kontroll över den situation som studeras för att fokus ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang.
39

  

 

2.4.2 Val av forskningsdesign 

Den forskningsdesign som kommer att användas i studien är fallstudie av ett enskilt fall. 

Anledningen till detta är att studien rör ett enskilt fall, och för att kunna uppfylla 

studiens syfte så krävs detaljerad och specifik information om Ekbacka AB. Dessutom 

är frågeställningen en ”hur” fråga vilket enligt Bryman och Bell ytterligare motiverar 

för att fallstudie är lämpligt. Tvärsnittsdesign är inte aktuellt då det inte rör sig om flera 

fall och då studiens syfte inte är att kartlägga variation. Inte heller longitudinell design, 

då studiens syfte inte är att kartlägga förändringar över tid. Jämförande design går också 

bort då studien inte kommer att behandla någon jämförande studie på flera olika fall.  

Konsekvenserna av valet av fallstudie blir att studien får en nära kontakt med Ekbacka 

AB. Det kommer även kunna ge studien en inblick i dess arbetssituation och problem 

för att sedan kunna analysera och tolka informationen med relevant teori.  

 

2.5 Val av respondenter 

Intervjuer kommer att genomföras med personer som bedöms relevanta för denna 

studie. Såsom ledning och medarbetare på Ekbacka, då dessa bedöms besitta rätt 

information gällande vision och målsättning. Även intervjuer med fyra omsorgsarbetare 

kommer genomföras då de anses besitta kunskap om hur strategi och vision ser ut 

utifrån deras synsätt 

 

 

                                                 

38
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2.6 Forskningsmetod för insamling av empirisk data 

 

2.6.1 Primärdata 

Kvalitativa intervjuer  

Intervjuer är den mest använda metoden vid insamling av data inom kvalitativ 

forskning. Detta beror på att intervjuer är flexibla plus att andra metoder såsom 

etnografi och deltagande observation är resurskrävande och förutsätter att forskaren 

spenderar mycket tid i den miljö som studeras. Skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa intervjuer är att de kvalitativa är betydligt mindre strukturerade då fokus 

riktas mot respondentens åsikter och uppfattningar.
40

  

 

Kvalitativa intervjuer kan delas in i två huvudsakliga typer, nämligen ostrukturerade 

och semi-strukturerade intervjuer. I en ostrukturerad intervju använder forskaren endast 

lösa minnesanteckningar och teman för att genomföra intervjun. Ofta ställer 

intervjuaren bara en enda fråga som respondenten sedan får tolka och svara på helt fritt. 

Intervjuaren ställer bara följdfrågor på de punkter som han bedömer vara värda en 

följdfråga. Den ostrukturerade intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal mellan två 

individer.
41

  

 

I en semi-strukturerad intervju använder forskaren en lista innehållande vissa specifika 

teman som ska beröras, detta brukar kallas för en intervjuguide. Respondenten har här 

stor möjlighet att själv utforma svaren. Intervjuaren har även friheten att ställa frågor 

som inte är med i intervjuguiden om det är frågor som kan anknytas till respondentens 

svar. Det är värt att poängtera att båda dessa metoder är flexibla och att vikten ligger på 

hur respondenten uppfattar och förstår frågor och skeenden. Med andra ord läggs fokus 

på vad som respondenten upplever som viktigt vid en förklaring av händelser, mönster 

och beteenden. Avviker forskaren dock för mycket från intervjuguiden finns risken att 

validitet och reliabilitet minskar i jämförelse med om det varit en strukturerad intervju.
42

   

 

 

 

                                                 

40
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41
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42
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Fokusgrupper och gruppintervjuer 

En fokusgrupp är en typ av gruppintervju där det utöver intervjuaren finns flera 

deltagare närvarande. Fokus ligger vid att frågorna ska röra sig kring ett relativt snävt 

område, samt samspelet i gruppen och den gemensamma konstruktionen av mening ska 

studeras. Detta innebär att fokusgruppen innehåller två olika typer av intervjuer. 

Nämligen gruppintervju då flera individer diskuterar kring ett antal frågeställningar, 

samt fokuserade intervjuer där forskaren valt ut respondenterna på grundval av att de 

varit med om en särskild situation. Intervjuaren skall ge diskussionen relativt fria tyglar 

men det kan dock finnas tillfällen då konkreta frågor behöver ställas, vilket kan vara 

nödvändigt då olika grupper ska jämföras.
43

   

 

Val av primärdata 

Semi-strukturerade intervjuer kommer att användas under studien då det inte är aktuellt 

med etnografi eller deltagande observation eftersom det skulle kräva allt för mycket tid, 

och nyttan bedöms inte vara tillräckligt stor. Inte heller ostrukturerade intervjuer är 

aktuellt då det krävs specifika frågor för att kunna få svar på studiens frågor och att det 

inte räcker med lösa teman. Det kommer även att genomföras gruppintervjuer för att 

kunna följa diskussionen mellan respondenterna. Semi-strukturerade intervjuer ger 

studien flexibilitet och frihet att ställa följdfrågor samtidigt som det existerar en tydlig 

intervjuguide med färdiga frågor.  

 

2.6.2 Sekundärdata 

När det gäller sekundärdata så är det särskilt organisationsdokument som är av intresse 

för forskare inom företagsekonomi. Anledningen till detta är att det finns en stor mängd 

av sådana dokument att tillgå i företag. Vissa är offentligt material såsom årsberättelser, 

måldokument, pressmeddelanden etc. Medan andra typer av interna dokument endast 

cirkulerar inom organisationen, såsom organisationsscheman, företags interna 

nyhetsbrev, mötesprotokoll, manualer etc. Tack vare sådan information kan forskaren 

erhålla viktig bakgrundsinformation om företaget. Inom fallstudier kan den 

informationen användas för att beskriva företaget och dess historia.
44
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Inom denna studie kommer organisationsdokument från Ekbacka AB att användas som 

sekundär data för att ge ytterligare validitet åt det empiriska materialet.  

 

2.7 Designkriterier vid tillämpning av fallstudier  

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar enligt Yin om utformning av riktiga operationella mått för de 

begrepp som studeras. Detta kriterium har lett till problem för fallstudieforskare och 

kritik har riktats om att de underlåter att formulera mått som är tillräckligt operationella 

och objektiva samt att de istället använder sig av subjektiva bedömningar som grund vid 

insamlingen av data. För att en studie ska kunna uppfylla de krav som 

begreppsvaliditeten innebär måste forskaren noga definiera vad som ska undersökas, 

och sedan koppla samman det med målsättningen samt vilka mått som skall användas 

för att undersöka det. För att öka begreppsvaliditeten i en fallstudie bör forskaren 

använda sig utav flera källor. Dessutom bör studien utformas som en beviskedja där det 

ska gå att härleda frågeställningen till slutsatsen och tvärtom. För att ytterligare stärka 

validiteten i en studie, bör nyckelinformanter dvs. de som bidragit med information, läsa 

igenom utkast till forskningsrapporten. 
45

 

 

För att stärka begreppsvaliditeten i studien kommer ett flertal empiriska källor att 

användas. Bland annat intervjuer med personal på olika nivåer men också diverse 

organisationsdokument så som kvalitetsmått, vision, målsättning med mera. 

 

2.7.2 Intern validitet 

Det existerar enligt Yin främst två synsätt som är relevanta gällande intern validitet vid 

fallstudier. Den första är att validiteten endast är av intresse vid förklarande eller 

kausala undersökningar, där en forskare försöker avgöra om händelse x leder till 

händelse y. Skulle forskaren dra en felaktig slutsats och påstå att det finns ett kausalt 

samband mellan x och y, utan hänsyn till att en tredje variabel z kan ha influerat y, har 

forskningsdesignen inte utformats på ett trovärdigt sätt vilket är ett hot mot den interna 

validiteten. Denna logik kan dock inte användas på deskriptiva eller explorativa studier 

då dessa inte innehar några kausala samband. Det andra synsättet som Yin förespråkar 
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är att vikten av intern validitet ligger på att forskaren ska kunna dra hållbara slutsatser 

om det enskilda fallet. Det handlar i slutändan om att en forskare vid en fallstudie ska 

med hjälp av insamlat material från intervjuer och källmaterial kunna sluta sig till att en 

viss händelse följde av en annan händelse. Frågan som då uppstår är om slutsatsen är 

korrekt? För att svara på den frågan kan man jämföra olika mönster med varandra, 

bygga upp förklaringar inifrån, ta upp rivaliserade förklaringar och diskutera dem.
46

  

 

Den interna validiteten kommer att säkerställas genom att svaren i de intervjuer som 

kommer att genomföras kommer att analyseras och jämföras. Studien kommer även att 

ta upp och diskutera eventuella rivaliserande förklaringar till den framtida lösningen. 

Utöver detta kommer studien även att valideras då VD:n på Ekbacka kommer att få ta 

del av studien och ge feedback under arbetets gång och i slutändan avgöra om studien 

kan vara av nytta för Ekbackas verksamhet.   

 

2.7.3 Extern validitet 

Det huvudsakliga problemet med fallstudier är att det är svårt att generalisera resultatet 

till andra studier. För att stärka den externa validiteten så ska resultatet kunna appliceras 

på liknande fall vilket kan vara svårt om studien är allt för snäv. Kravet för att en 

fallstudie ska bli vetenskapligt accepterad som generell teori, är att den replikeras och 

blir omprövad ett flertal gånger inom olika områden med liknande resultat. Ett sätt att 

öka den externa validiteten vid fallstudier är att använda teori och att man som nämndes 

ovan replikerar fallet på andra områden.
47

  

 

Den externa validiteten kommer att stärkas genom att studien kommer att innehålla ett 

flertal olika teorier. Att det kan vara svårt att generalisera en fallstudie är inget problem 

i detta fall då det inte är syftet med studien. 
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2.7.4 Reliabitet 

Målet med reliabilitet är att andra forskare som använder samma tillvägagångssätt vid 

en studie ska komma fram till samma resultat och slutsats. Syftet med reliabilitet är att 

minimera alla fel och skevheter i en undersökning. En nödvändig förutsättning för att en 

forskare ska kunna upprepa en äldre fallstudie är att undersökningen redan från början 

blivit väl dokumenterad. För att kunna uppfylla kriteriet skall därför forskare använda 

sig av det existerande regelverket som beskrivs av bland annat Bryman och Bell vid 

fallstudier samt dokumentera tillvägagångssättet på ett sådant sätt att studien kan 

upprepas enligt samma metod.  

 

För att stärka reliabiliteten i studien kommer tillvägagångssätt på ett tillförlitligtsätt 

dokumenteras. Samtliga svar från respondenter kommer att spelas in digitalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

3. Teori 

I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Avsnittet börjar 

med att ekonomistyrningens roll och MCS presenteras. Därefter presenteras valet av 

styrsystem, balanserade styrkortets lansering, balanserat styrkort som ett MCS, 

perspektiv, orsak - verkan samband, mått, framgångsfaktorers samt balans. Det 

balanserade styrkortets användning inom vården kommer kort beskrivas. Teorier om 

hur ett balanserat styrkort bör utformas samt fallgropar och kritik, slutligen presenteras 

en analysmodell. 

 

3.1 Ekonomistyrning 

Ett styrinstrument har som syfte att underlätta beslutsfattande och/eller för att 

kontrollera och styra beteende i en organisation. De är dock utformade och 

implementerade för den specifika organisationen.
48

 Lindvall understryker vikten av att 

ekonomistyrningen understödjer företagets strävan efter målkongruens.
49

  Ett styrsystem 

har främst två uppgifter att uppfylla. Den första innebär att osäkerhet i beslutssituationer 

i allra största mån reduceras, och på så sätt ska rationella allokeringar av resurser 

åstadkomnas.
50

 Den andra uppgiften med ett styrsystem är att det skall förse ledningen 

med information och underlag angående utfallet i verksamheten, så att ledningen på så 

sätt kan kontrollera att organisationens medlemmar har agerat så att organisationens 

övergripande målsättning uppnås på ett effektivt sätt.
51

  

Lindvall skriver att implementeringen av företagets strategi är nyckeln till att få 

organisationens medlemmar att arbetar i samma riktning och att bistå vid denna 

implementering är en av ekonomistyrningens viktigaste uppgifter.
52

 

 

Det som binder de två syftena samman är sökandet efter korrekt information. 

Styrinstrument ska dels ta fram information som ger en korrekt bild av det 

resursutnyttjande som redan skett, dels ta fram information som kan ge underlag för en 

rättvis fördelning av framtida resurser.
53

 En annan definition på styrsystem är som 

Simon et al. uttryckt det Styrinstrumentens information skall ge underlag i 
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beslutssituationer och svara på frågan vad skall vi göra, styra uppmärksamheten genom 

att ge anvisningar om vad som är viktigt att fokusera på samt fungera som resultatkort 

och beskriva vad vi gör. Övergripande handlar det om att reducera osäkerhet i olika 

utvärderings- och beslutssituationer.
54

  

 

3.2 Management Control Systems 

Ett management control system (MCS) handlar om att planera och kontrollera en 

organisations prestation och utförande. Hädanefter kommer Management control 

systems att benämnas som MCS. Det centrala fokuset ligger på att implementera 

strategi, därför är det viktigt att företagets MCS är anpassat till organisationens 

strategiska målsättning. De grundläggande elementen i ett MCS är strategisk planering, 

budgetering, resursallokering, prestations mätning, utvärdering och belöning, allokering 

av ansvarscenter samt transfereringspriser.
55

 

 

Det finns två grundläggande perspektiv för hur strategier växer fram. Det ena synsättet 

är att strategin utvecklas genom en formell och rationell process, vilket i sin tur dikterar 

designen på företagets management system. Det andra perspektivet bygger på att 

strategin uppstår genom experimenterande av ett företags management systems, vilket i 

sin tur innebär att ett MCS påverkar utvecklingen av strategier. Industrier som befinner 

sig i miljöer som ständigt förändras, är det ultimata tillvägagångssättet att utveckla 

strategier genom formella och rationella processer som sedan utformar ett företags 

management system. Det är svårt att gå den andra vägen i miljöer med snabb 

förändringstakt.
56

 Nedan kommer de grundläggande koncepten i ett MCS att redovisas. 

 

3.2.1 Control 

Det är viktigt att en organisation är kontrollerad inifrån, i den meningen att den 

strategiska målsättningen uppnås. Anthony och Govindarajan beskriver en modell vilket 

förenklar kontrollprocessen i ett företag. De nämner fyra element i denna process vilka 

är; en detector som mäter vad som egentligen händer i en verksamhet. En assessor som 

bestämmer signifikansen av vad som egentligen händer genom jämförandestudier med 

standarder och förväntningar. En effector som behandlar beteende alteration om behov 
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finns, även benämnt ”feedback”, och tillsist ett kommunikationsnätverk som förmedlar 

informationen mellan detectorn och assessorn, och tvärtom.
57

  

 

3.2.2 Management 

En organisation består av en grupp människor som tillsammans arbetar för att uppnå 

vissa specifika målsättningar. Organisationen leds av en hierarki av chefer, och 

komplexiteten bestäms av hur många plan som hierarkin består av. Management 

Control processen är en process som handlar om att chefer på alla nivåer säkerställer att 

deras personal implementerar organisationens bestämda strategi. Management control 

processen har många likheter med den tidigare nämnda kontrollprocessen, men skiljer 

sig dock åt på några signifikanta punkter. Standarderna i en management control 

process är inte förhandsinställda, de är alltså inte ett resultat av en medveten planerings 

process. Chefer bestämmer vad organisationen ska göra, och en del av 

kontrollprocessen är att göra en jämförelse om uppsatta planer blivit fullbordade.
58

   

 

Management control är inte något som sker automatiskt. Det kan hända att ett fåtal 

detectors i en organisation kan vara mekaniska, men den mesta informationen 

detekteras oftast av chefens egna ögon, öron och sinnen. Emellertid kan chefen ha 

rutiner som innebär att rapporter på vad som händer i verksamheten, jämförs med 

standarder på vad som egentligen ska hända. Alltså, chefen måste personligen 

genomföra assessor funktionen för att på så sätt besluta om handling är nödvändig. 

Management control kräver dessutom samverkan mellan människor. En organisation 

består av många olika separata delar och chefer måste se till att varje liten del är i 

harmoni med varandra.
59

  

 

En chef som agerar som en assessor kan finna problem vid att något inte är som det 

borde vara, men kan heller inte finna någon enkel eller automatisk lösning. Det går inte 

att förutse en chefs handlande när sådana skillnader uppstår, inte heller hur andra 

anställda kommer att svara på chefens signaler. Mycket av management control är enligt 
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Anthony och Govindarajan en fråga om självkontroll. Chefer använder hellre sitt eget 

omdöme än att följa fasta instruktioner från överordnade.
60

  

 

3.3 Vilken typ av styrsystem?  

När det gäller den traditionella ekonomistyrningens mätningar har företagets 

redovisning en dominerande ställning. Vilket innebär att företag utifrån samma 

finansiella källa kan ta upp tillräckligt med information för att belysa företagets alla 

komplexa förhållanden. Dock blir det allt mer uppenbart att detta inte är möjligt. Att 

endast förlita sig på finansiella mätetal ger en ofullständig och ibland missvisande bild 

av verksamheten. Därmed handlar mycket utav utvecklingsarbetet om att utveckla nya 

mätetal för företagets verksamhet.
61

   

 

Genom att utföra mätningar kan viktiga förhållanden inom företaget uppmärksammas 

samt bli åtgärdade. Dessutom kan mätningarna leda till att förutsättningar för en 

gemensam orientering för företagets aktörer skapas.
62

  

 

När utvecklingen inom området diskuteras i praktiken, är det enligt Lindvall i huvudsak 

en modell som blir uppmärksammad, nämligen det balanserade styrkortet. Hädanefter 

kommer det balanserade styrkortet att benämnas som BSc.
63

 Även Ax et al skriver att 

den huvudsakliga modellen som diskuteras är BSc.
64

 Anthony & Govindarajan 

instämmer med detta och anser att den mest primära modellen för prestationsmätning är 

just BSc.
65

  

 

BSc omvandlar strategi och vision till ett antal målsättningar och styrtal som är 

fördelade över främst fyra perspektiv. Dessa är det finansiella, kund, process och 

lärande perspektiven.
66

 Fördelarna med BSc är att det kombinerar historiska finansiella 

prestationers mått med mer operationella icke finansiella mått. Dessutom agerar den 

mot suboptimering då den tvingar chefer att mäta och utvärdera om förbättringar inom 
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ett område har skett på bekostnad av ett annat.
67

 Kritik som riktats mot BSc är att det är 

designat som ett övervaknings- och kontrollinstrument snarare än som ett 

förbättringsverktyg. Dessutom ger det inte tillräckligt med instruktioner om hur 

lämpliga mått ska identifieras, introduceras samt slutligen implementeras. 
68

  

 

Denna studie kommer att använda sig av BSc modellen och därmed kommer resterande 

teori att fokusera på BSc. Anledningen till val av modell är att den är mest lämpad för 

Ekbacka AB och dess informationsbehov. Ekbacka AB behöver ett styrsystem som kan 

förmedla verksamhetens strategi och vision till samtliga medlemmar inom 

organisationen, vilket ett BSc är i stånd till. Dessutom innehar BSc flera av de 

konkurrerande alternativens styrkor men få av dess svagheter. Nedan kommer fyra 

alternativ till ett BSc att presenteras samt följas upp med motivation till varför de inte 

bedömdes som lämpliga. 

 

En modell som ofta presenteras som ett alternativ till BSc är Economic Value Added 

(EVA). Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två modeller är att EVA entydigt 

fokuserar på att understödja ägarnas ekonomiska intressen och därmed vilar på ett 

ägarorienterat synsätt. Till skillnad från ett BSc som utöver ägarna även fokuserar på 

kunder och medarbetare och därmed kan betraktas som ett intressentorienterat synsätt.
69

  

 

EVA fokuserar på att den traditionella redovisningen inte är kapabel att erbjuda 

kapitalmarknaden tillräckligt med information. EVA betonar dessutom företags förmåga 

att generera likvida medel, då god likviditet leder till att ledningen får ökad 

handlingsfrihet. Tillgången till utdelningsbart fritt kapital anses även vara viktigt för 

marknadens värdering av företaget.
70

 Detta står i kontrast till BSc som betonar vikten av 

att förmedla strategi och vision till hela organisationen och där likviditet endast är ett 

tänkbart mått i det finansiella perspektivet.
71

 

 

EVA är inte aktuell som modell då den enbart fokuserar på det finansiella perspektivet 

med huvudpunkt på likviditet, vilket inte är ett primärt nyckeltal för Ekbacka.  
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Ett andra alternativ till BSc är Sink och Tuttle modellen som hävdar att en organisations 

prestation är ett komplext förhållande mellan sju prestationskriterier. Nämligen 

effektivitet, prestationsförmåga, kvalité, produktivitet, arbetskvalité, innovation och 

lönsamhet. Även om mycket har hänt inom industrin sen dessa kriterier introducerades 

så är de fortfarande viktiga. Dock har modellen flera begränsningar då den inte tar 

hänsyn till flexibilitet samt att den inte tar hänsyn till kundperspektivet.
72

   

 

Anledningen till att Sink och Tuttle inte är lämplig som modell, är att den inte tar hänsyn 

till kundperspektivet, vilket är av yttersta vikt för Ekbacka som uttryckt 

kundperspektivet som deras viktigaste perspektiv. Dessutom tar modellen inte hänsyn 

till flexibilitet vilket enligt Ekbacka är en av deras största styrkor. 

 

Ett tredje alternativ till BSc är performance prism som är en modell bestående av fem 

perspektiv: intressenternas tillfredställelse, intressenternas bidrag, strategier, processer 

samt duglighet. Tillsammans bildar dessa perspektiv en omfattande och integrerad ram 

för att hantera en organisations prestationer. Genom att besvara perspektivens frågor så 

kan företag bygga en strukturerad prestationsmätningsmodell.
73

 Modellens främsta 

svaghet är dock att den inte ger någon information om hur prestationsmålen ska 

uppfyllas.  

 

Anledningen till att performance prism inte är lämplig som modell är dess svaghet för 

att inte ge information om hur prestationsmålen skall uppfyllas. 

 

Ett fjärde alternativ till BSc är the performance pyramid som går ut på att det måste 

finnas en stark koppling mellan prestationsmått och de olika nivåerna inom företaget. På 

så sätt ska alla medlemmar i en organisation sträva efter samma målsättning. Syftet med 

modellen är att koppla företagets strategi med dess operationer genom att översätta 

målen från toppen till botten och sedan genomföra mätningarna från botten till toppen. 

The performance pyramid främsta styrkor är dess försök att integrera företagets mål 

med dess operationella prestationsindikatorer. Problemet är dock att modellen inte ger 
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någon hjälp till att identifiera kritiska framgångsfaktorer och inte heller integrerar den 

något system för fortsatta förbättringsprocesser.
74

  

 

The performance pyramid är inte en aktuell då modell inte identifierar kritiska 

framgångsfaktorer samt inte ger något stöd för fortsatta förbättringar. 

 

Valet av modell blir således BSc vilket även är den modell som flera framstående 

författare rekommenderar i sina läroböcker. 

 

3.4 Lanseringen av det balanserade styrkortet 

Den tilltagande konkurrensen under 1980-talet ställde nya krav på företagens 

ekonomistyrningssystem. Den traditionella styrningen anklagades för att inte ha 

utvecklats i takt med omvärldens förändrade krav på snabb teknologisk utveckling, 

kortare produktlivscykler, kraftfull global och nationell konkurrens samt ett enormt 

informationsutbud. Som ett svar till denna problematik publicerade Johnson och Kaplan 

år 1987 sin bok Relevance lost där de bland annat diskuterade företagsledningens brist 

på säker och relevant information om de interna processerna, vilket resulterade i en 

större sårbarhet från mer fokuserade organisationer. De amerikanska företagen hade 

följaktligen förlorat relevansen i sin ekonomistyrning, och för att kunna behålla sin 

framgångsrika position i framtiden krävdes en förändrad ekonomistyrning som kunde 

förse beslutsfattarna med relevanta signaler bland annat beträffande 

konkurrenssituationen på marknaden. Som en av lösningarna på ekonomistyrningens 

problem lanserade Kaplan och Norton 1992 BSc.
75

  

 

För att kunna skapa framtida mervärde för allt mer krävande kunder, påstod Kaplan och 

Norton att ekonomistyrningen behövde vara flerdimensionell. Att enbart fokusera på 

finansiella prestationerna ansågs inte vara tillräcklig för den postindustriella eran, 

fokusering krävdes även på innovationer, medarbetare och kunder. BSc gjorde det 

möjligt för beslutsfattarna att kunna kombinera ett finansiellt perspektiv med ett 

operativt.  De traditionella måtten kombinerades med mått som fokuserade på 

framtiden, detta tydliggjordes genom de fyra perspektiv- finansiella, kund, process och 
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lärande. Genom att förena flera av de olikartade komponenterna som var väsentliga för 

konkurrenssituationens utveckling i ett enda verktyg, samt förhållandet mellan dem, 

erhölls en mer total bild av verksamheten.
76

  

 

3.5 Det balanserade styrkortet som ett ”Management control system” 

Enligt Robert S. Kaplan och David P. Norton använder redan många företag och 

organisationer sig av prestations- och resultatmätningssystem där de kombinerar 

finansiella och icke finansiella mått. De icke finansiella måtten används i regel endast 

för att förbättra enstaka aktiviteter som bland annat kundkontakter, och de finansiella 

måtten bedöms av företagsledningen som fullt tillräckliga för att kunna ge en bild av 

medarbetarnas insatser på låg och mellan nivå. Med andra ord så använder dessa 

organisationer sina finansiella och icke finansiella mått enbart för taktisk feedback och 

kortsiktig styrning av verksamheten.
77

 

 

BSc innebär att de finansiella och icke finansiella måtten måste ingå i 

informationssystemet och nå alla delar av organisationen. Medarbetarna som arbetar i 

frontlinjen måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina handlingar. De styrtal och 

mått som ingår i ett balanserat styrkort är så mycket mer än bara en godtycklig samling 

finansiella och icke finansiella styrtal, dessa styrtal är härledda ur en process som utgår 

ifrån ett företags vision och strategi.
78

    

 

3.6 Det balanserade styrkortet  

BSc definieras enligt Kaplan och Norton som ”ett omfattande ramverk som översätter 

företagets strategiska behov till ett antal konsekventa prestationsmätningsmetoder”
79

. 

BSc omvandlar strategin och visionen till målsättningar och styrtal som är fördelade 

mellan främst fyra perspektiv, som är det finansiella, kund, process och lärande 

perspektivet. BSc ger svar på främst fyra frågor.
80

 

 Hur väl tillfredställer vi aktieägarna? (Finansiella perspektivet) 

 Hur framstår vi inför våra kunder? (Kundperspektivet) 
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 Vad måste vi bemästra till fullo? (Processperspektivet)  

 Kan vi fortsätta att förbättra och skapa värde? (Lärande perspektivet) 

 

BSc erbjuder ett ramverk, ett språk som kan förmedla företagets strategi och vision till 

hela organisationen. Genom att formulera ett resultat som företagsledningen strävar 

efter så hoppas de kunna fokusera energin och rikta in alla medarbetare att jobba mot de 

långsiktiga målsättningar som företaget har.
81

 Olve et al skriver att det primära med BSc 

är att företaget får en tydlig strategisk inriktning och lyckas kommunicera en tydlig bild 

till de anställda om vad som är syftet med deras arbetsuppgifter.
82

  

 

Syftet med BSc är inte att få samtliga medarbetare att slaviskt jobba efter en fastlagd 

plan för att uppnå företagets målsättning, utan det ska användas som ett system för 

kommunikation, information och lärande, inte för kontroll.
83

  

 

3.6.1 Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet fortsätter att spela en viktig roll i BSc då dess styrtal är 

viktiga när det kommer till att sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som 

redan utförts. De finansiella styrtalen indikerar hur väl företagets strategi 

implementerats samt bidragit till en förbättrad vinst. Finansiella styrtal brukar i regel 

röra sig kring lönsamhet och mäter exempelvis rörelseresultat, avkastning på arbetande 

kapital etcetera.
84

 

 

3.6.2 Kundperspektivet 

I kundperspektivet identifierar företagsledningen de kunder och marknadssegment som 

företaget ska rikta sig till och vilka styrtal som ska mäta verksamhetens resultat inom de 

valda segmenten. Detta perspektiv brukar i regel innehålla flera utfallsmått såsom 

kundtillfredsställelse, återköpbenägenhet, kundvärvning, kundlönsamhet, 

marknadsandelar etcetera. Kundperspektivet bör även innehålla konkreta styrtal för de 

produkter och tjänster som de tänker erbjuda sina kunder.
85
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3.6.3 Processperspektivet 

Processperspektivet innefattar företagets viktigaste interna processer som 

organisationen måste behärska till fulländning för att lyckas. I de processerna ingår både 

de kortsiktiga och långsiktiga processerna. Det är de processer som har störst inverkan 

på kundtillfredsställelsen och för att kunna uppnå de finansiella målen. Olika branscher 

använder sig av olika typer av mått, exempelvis tillverkande företag använder sig av 

mått såsom spill och tid för att utveckla nya produkter.
86

  Däremot i vården används 

mått såsom ambitionsnivå i kvalitetsarbetet och avvikande händelser.
87

 

 

3.6.4 Lärande perspektivet 

Lärande perspektivet innebär att företagsledningen identifierar vilka investeringar som 

är nödvändiga för att uppnå den nivå av lärande och tillväxt som är nödvändiga för att 

uppfylla de tre tidigare perspektiven. Det primära är att företaget investerar tillräckligt i 

kompetensutveckling av medarbetare, stärka informationsteknologin samt harmonisera 

organisationens rutiner vilket är nödvändigt för att kunna skapa långsiktig tillväxt. 

Exempel på mått som används är personalens tillgång till information och 

personalomsättning.
88

 

 

3.6.5 Fler än fyra perspektiv?  

Att använda sig av fyra perspektiv i BSc bör enligt Kaplan och Norton ses som en mall 

och inte som ett tvång. Beroende på branschvillkor och företagets strategi och vision så 

kan det bli aktuellt med fler perspektiv.
89

 Ax et al instämmer i detta och påpekar att 

valet av perspektiv beror på vilken typ av strategi och vision som företag arbetar med. 

Exempelvis i Sverige har medarbetaren av tradition haft en stark ställning och därför så 

inkluderas det i den stora massan av svenska företag ett femte perspektiv, nämligen 

medarbetarperspektivet. I detta perspektiv ingår det som krävs ur ett 

medarbetarperspektiv i relation till dagens och morgondagens strategi. Mått som 

används är exempelvis utbildning, arbetsstillfredställelse, åldersstruktur och 
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könsfördelning.
90

 Lindvall påpekar att det i medarbetarperspektivet mäts flera viktiga 

framgångsfaktorer så som medarbetarnas engagemang, kompetens och motivation.
91

 

 

3.7 Orsak – verkan samband 

En strategi är enligt Kaplan och Norton en samling hypoteser om orsak och verkan. 

Därför bör mätsystemet göra sambanden mellan målen och styrtalen i de olika 

perspektiven så tydliga och konkreta som möjligt så att de kan styras och bekräftas. 

Denna orsaks kedja bör framgå i samtliga perspektiv i BSc.
92

 Ett exempel på detta är 

styrtalet avkastning på arbetande kapital som används i det finansiella perspektivet. 

Faktorn bakom det styrtalet skulle kunna vara en hög kundlojalitet, med andra ord så 

inkluderas kundlojalitet i det balanserade styrkortet under kundperspektivet. Hur får 

företag då hög kundlojalitet? En analys av kundernas önskemål skulle kunna visa att de 

värderar punkliga leveranser, därmed kan slutsatsen dras att även punktliga leveranser 

bör inkluderas som styrtal i kundperspektivet. Därefter går företaget vidare genom att 

undersöka vilka interna processer som företaget måste behärska för att kunna uppnå hög 

punktlighet, vilket skulle kunna vara processkvalitet och processcykeltid. Dessa två 

styrtal inkluderas därmed i processperspektivet. Sedan blir frågan hur företaget ska 

kunna förbättra processkvaliteten och processcykeltiden? Förmodligen är svaret att 

utbilda driftspersonalen och därmed läggs medarbetarnas färdigheter in under lärande 

perspektivet. Nu har det upprättas en hel orsakskedja genom det balanserade styrkortets 

fyra perspektiv.
93

 Enligt Kaplan och Norton bör ett korrekt upprättat balanserat styrkort 

vara en beskrivning av företagets strategi. Den bör förtydliga och identifiera den 

orsakskedja som existerar mellan utfallsmåtten och de drivande måtten. Därmed bör 

varje styrtal som läggs in i ett balanserat styrkort ingå i en orsakskedja som förklarar 

vad företagets strategi innebär.
94

 

 

3.8 Utfallsmått och drivande mått 

Kaplan och Norton skriver att de generella prestationsmåtten som används är i regel 

utfallsmått såsom lönsamhet, marknadssegment, kundtillfredsställelse och 

medarbetarnas färdigheter. De drivande måtten däremot är i regel unika för varje 
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affärsenhet, exempelvis de faktorer som styr en verksamhets lönsamhet, 

marknadssegmenten som företaget verkar på etcetera.
95

 Kaplan och Norton anser att ett 

bra BSc bör innehålla en blandning av utfallsmått och drivande mått. Anledningen till 

detta är att om företagen enbart använde utfallsmått så skulle de inte ha någon kunskap 

om hur resultaten skall uppnås. Inte heller får de någon signal om hur implementeringen 

av strategin fortskrider. Omvänt skulle användandet av endast drivande mått inte ge 

någon information om de operativa förbättringarna lett till ökad försäljning eller fler 

kunder.
96

  

 

3.9 Framgångsfaktorer 

Olve et al betonar vikten av att identifiera vad som krävs av företaget för att kunna 

lyckas med sin strategi och vision. Det handlar om att identifiera de faktorer som 

påverkar mest och som är primära för att lyckas med strategin. Det handlar med andra 

ord om att bestämma och prioritera företagets mest kritiska framgångsfaktorer som även 

kan betraktas som de kunskaper och tillgångar som existerar inom företaget.
97

  

Hallgårde och Johansson skriver att det är kritiskt att företag tar fram framgångsfaktorer 

som är avgörande för att företaget ska lyckas Exempel på framgångsfaktorer är enligt 

dem image, service grad och bemötande.
98

  

 

3.10 Balans 

BSc bör översätta visionen och strategin till konsekventa målsättningar och styrtal. 

Styrtalen står för den balans som uppstår mellan de externa styrtalen som är riktade mot 

aktieägare, kunder och de interna styrtalen för de främsta processerna, 

innovationsförmågan samt lärande och tillväxt. Dessa styrtal balanseras mellan 

utfallsmått och drivande mått. Dessutom har BSc en väl avvägd balans mellan objektiva 

utfallsmått och de mer subjektiva måtten som bestämmer utfallet.
99

    

 

Olve et al skriver att BSc handlar om olika typer av balans. Det handlar dels om 

balansen mellan lång och kort sikt, balansen mellan olika delar av BSc, balansen mellan 

hur omgivningen ser företaget (perspektiv) och företaget själva vill se sig (fokus), samt 
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balansen mellan att mäta tillstånd och förändring. Olve et al poängterar att det är långt 

ifrån enkelt att uppnå dessa balanser även om BSc som verktyg kan verka enkelt. 

Nyckeln till att få BSc att fungera är att det är starkt sammankopplat till företagets 

strategi samt att det är förankrat hos den stora massan inom företaget.
100

 

 

3.11 Balanserat styrkort i vården 

Voelker et al skriver att BSc är särskilt passande för organisationer inom sjukvården 

eftersom de verkar i en turbulent bransch. Pressen av att vara verksam i en turbulent och 

dynamiskt bransch med en allt större konkurrens har lett till att de ofta tvingas göra 

avkall på de långsiktiga målen till förmån för kortsiktiga perspektiv. BSc fångar upp 

dessa komplexa problem och underlättar för utvecklingen av en systemorienterad 

utveckling av management.
101

  

 

Zelman et al skriver att sjukvårds organisationer stöter på unika utmaningar i form av 

att det är svårt att mäta den prestation och kvalitet som uppstår i interaktionen mellan 

medicinsk personal och patienter. Även om många vård- och omsorgsorganisationer 

använder sig av BSc så har det publicerats få studier som rör detta 

användningsområde.
102

  

 

Aidemark skriver att det balanserade styrkortet medför ökade möjligheter för att öka 

kvalitén på vården. Medicinskpersonal har utryckt möjligheten att användandet av 

balanserade styrkortet kan leda till att patienter, anställda och processer sätts i främsta 

rummet samtidigt som kostnaderna hålls nere.
103

 

 

3.12 Tillvägagångssätt vid utformningen balanserat styrkort 

Nedan kommer tillvägagångssättet vid utformningen av BSc att presenteras i form av 

sex steg. Dessa steg kommer att beskrivas utifrån tre olika författare och deras bild av 

hur utformningen bör se ut.   
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Olve et al skriver att styrkan i BSc ligger i att anpassa det efter företagets faktiska 

situation och förutsättningar. Olve et al poängterar även att BSc ska användas för olika 

delar av verksamheten för att på så vis bygga upp egenskaper som ger företaget unika 

kompetenser som sedan belönas av marknaden.
104

  

 

För att ett företag ska lyckas med införandet av BSc måste det existera en metod och 

plan för hur processen skall gå till skriver Hallgårde & Johansson.
105

 Lindvall betonar 

även att varje företag är unikt och måste därför utforma sitt eget BSc som är präglat av 

företagets unika situation.
106

 

 

3.12.1 Steg 1: Ta fram/fastställa vision och strategi 

 

Hallgårde & Johansson skriver att det första steget vid utformningen av ett BSc är att ta 

fram en vision för företaget. Först därefter är det möjligt att formulera en strategi utefter 

visionen. Olve et al anser däremot att det första steget i ett BSc är att definiera 

branschen, dess utveckling samt företagets roll. Först då är det möjligt att ta fram vision 

och strategi. Förklaringen till detta menar Olve et al är att företaget först och främst ska 

skaffa sig underlag som hjälper till i arbetet att skapa en gemensam syn kring 

branschens förutsättningar, och att klart definiera företagets position samt roll i 

dagsläget. I och med att företaget också ”stämmer av” den gemensamma synen för 

branschens framtida utveckling, får de därmed även underlag till att utveckla arbetet 

med visionen och de framtida strategierna.
107

  

 

Det första steget enligt Lindvall, bör vara att genomföra en problemidentifiering och 

analys kring varför företaget är intresserade av att införa BSc. Dock är detta en långsam 

och kostsam process. En anledning till att inte använda BSc, kan vara att företaget anser 

att eventuella problem som kan identifieras med hjälp av styrinstrumentet redan är 

kända för ledningen. I praktiken håller dock sällan detta argument då oftast inte alla är 

medvetna om de problem som existerar i en verksamhet. Därför är första steget 

vanligtvis att klarlägga vilka företagets strategier är, vilket medför att företaget kan 
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identifiera de brister som råder mellan företagets strategier och dess löpande styrning. 

Det är vikigt att strategin får en reell innebör för samtliga medarbetare.
108

 

Olve et al, Hallgårde & Johansson samt Lindvall, har alla delade åsikter gällande första 

steget vid utformningen av ett BSc. Olve et al förespråkar att första steget ska vara att 

identifiera branschen. Hallgårde & Johansson anser att startpunkten ska vara att ta fram 

ett företags vision. Medan Lindvall anser att framtagande av strategier ska vara det 

första steget vid utformningen av ett BSc. 

 

3.12.2 Steg 2: Identifiera perspektiv och framgångsfaktorer 

 

Olve et al skriver att vid identifieringen av lämpliga perspektiv ska valet bygga på en 

verksamhetslogik där tydliga samband existerar mellan de olika perspektiven. 

Exempelvis ska det i utvecklingsperspektivet framgå på vilket sätt som utvecklingen av 

verksamheten leder till att effektiviteten i processerna ökar eller att kundvärdet stiger. 

Detta skall sedan kunna läsas av i det finansiella perspektivet . Alltså ska en förändring 

av perspektiven bygga på strategiska skäl och inte på exempelvis någon intressent 

modell.
109

 Följaktligen skall företaget enligt Olve et al bryta ner visionen på varje 

perspektiv och formulera de övergripande strategiska målen. Syftet med detta är att 

konkretisera visionen utifrån de utvalda perspektiven och därmed skapa en balans som 

gör modellen unik. En viktig fråga som då uppstår är hur företaget ska skaffa sig, samt 

behålla konkurrensfördelar.
110

 Vidare skall de även fastställa vad som krävs för att 

uppnå visionen och vilka faktorer som påverkar mest, menar Olve et al. Med andra ord 

ska företaget avgöra vilka som är de mest kritiska framgångsfaktorerna. Det viktiga här 

är att det verkligen finns ett naturligt samband mellan varje perspektiv, samt att inte 

framgångsfaktorerna motverkar varandra.
111

 

 

När det gäller att definiera perspektiv och kritiska framgångsfaktorer menar Hallgårde 

& Johansson att det enklaste ett företag kan göra, är att ställa sig frågan: Vad är viktigt 

för oss att göra bra? När de svarat på den frågan kan företaget dela in de olika 

framgångsfaktorerna i olika perspektiv och slutligen rangordna dem. Hallgårde & 

Johansson anser att det inte nödvändigt att ta fram både kritiska framgångsfaktorer och 
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strategiska mål då detta skapar en allt för komplex modell. Vidare anser Hallgårde & 

Johansson att det är bättre att sätta mål på de framtida måtten än på 

framgångsfaktorerna. Dessutom är det är viktigt att inte företaget tar fram allt för många 

framgångsfaktorer då det lätt resulterar i felprioriteringar, och faktorer som inte är 

avgörande för företagets överlevnad som används. En tummregel är enligt Hallgårde & 

Johansson 6-8 stycken.
112

  

 

Lindvalls skriver att steg nummer två, innebär att företaget skall fastställa vilka 

framgångsfaktorer som krävs för att uppnå företagets uttalade strategi. Därefter sker 

utformningen av de perspektiv som ska användas, och som framgångsfaktorerna ska 

fördelas på.
113

 

 

Hallgårde & Johansson och Lindvall är överens om att ta fram de kritiska 

framgångsfaktorerna före perspektiven, till skillnad från Olve et al som förespråkar det 

omvända. Anledningen till att börja med framgångsfaktorerna är enligt Hallgårde & 

Johansson att företag annars riskerar att välja allt för många framgångsfaktorer vilket i 

sin tur kan leda till svåra prioriteringsproblem för företaget.
114

 

 

3.12.3 Steg 3: Ta fram mått och fastställa det balanserade styrkortet 

Hallgårde & Johansson skriver att nästa steg vid utformningen av ett BSc är att ta fram 

mått som visar att företaget verkligen arbetar mot sin version, sina strategier och 

kritiska framgångsfaktorer. De anser att när företaget ska formulera sina mål bör de 

använda sig av den så kallade SMART - principen.
115

   

 Synliga och specificerade 

 Mätbara 

 Accepterade 

 Realistiska 

 Tidsatta (när ska målet nås) 

Hallgårde & Johansson poängterar att det gäller att företaget väljer ut de mest 

betydelsefulla måtten, det vill säga mått som hör ihop med de viktigaste 
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framgångsfaktorerna. Måtten skall spegla strategi och vision, fokusera på framtiden, 

vara enkla och precisa samt förståeliga för samtliga inom verksamheten. En annan 

viktig aspekt är enligt Hallgårde & Johansson antalet mått per framgångsfaktor. 

Minimum är ett mått per framgångsfaktor annars är det inte möjligt att veta om 

företaget kommer lyckas.  Maximum är fem stycken då företaget annars riskerar att inte 

kunna få någon tydlig bild av hur det går.
116

  

 

Olve et al skriver att i detta steg utvecklar företaget relevanta nyckelmått och den stora 

utmaningen ligger i att skapa balans och identifiera orsak – verkan samband mellan de 

olika måtten i de valda perspektiven. Olve et al poängterar vikten av att uppnå balans 

mellan de olika måtten så att inte kortsiktiga förbättringar kommer i konflikt med de 

långsiktiga målen. Det är viktigt att måtten inte leder till suboptimering utan att de 

stämmer överens med visionen och strategin.
117

 

 

3.12.4 Steg 4: Nedbrytning i organisationen 

Olve et al skriver att beroende på företagets storlek kan det vara lämpligt att bryta ner 

BSc på mindre enheter. I de fall då organisationen är liten och platt, där samtliga 

medarbetare enkelt kan sätta sig in i och förstå det balanserade styrkortets påverkan, 

behövs i regel ingen ytterligare nedbrytning. Rör det sig om en större organisation så 

bör det brytas ner i organisationen. Då är det viktigt att det bryts ner på en så detaljerad 

nivå som möjligt. Olve et al rekommenderar företag att ta fram skriftliga riktlinjer, 

innehållande hur medarbetaren ska tolka styrkortet samt vad som förväntas av dem.
118

 

Enligt Olve et al innebär steg fyra, att formulera mål för varje framtaget mått. Det är 

viktigt att dessa mål är i samklang med den övergripande visionen och strategin så att de 

inte får en motverkande effekt gentemot varandra.
119

  

 

3.12.5 Steg 5: Handlingsplan och Uppföljning 

Olve et al skriver att det är nödvändigt för att kunna ta fram det slutgiltiga BSc att 

företaget har preciserat vilka åtgärder som skall genomföras för att nå de uppsatta målen 
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och visionen. Det är viktigt att denna handlingsplan innehåller information om vilka 

som är ansvariga, samt tidsplaner för del och slutredovisning.
120

  

 

Hallgårde & Johansson instämmer med Olve et al och tillägger att det är viktigt att 

företaget utser någon som är ansvarig för respektive process och mått. Handlingsplanen 

måste innehålla information om de åtgärder som skall genomföras för att företaget ska 

kunna uppnå sina mål och vision.
121

 

 

Det sista steget är enligt Olve et al implementeringen av BSc. Det är viktigt att 

handlingsplanen även innehåller förslag och regler på hur uppföljningen av det 

balanserade styrkortet ska integreras i det dagliga arbetet. Utöver detta är det viktigt att 

företaget löpande ifrågasätter de kortsiktiga nyckelmåtten och att företaget vid behov 

byter ut dessa mot mer relevanta.
122

  

 

Hallgårde & Johansson instämmer även i detta och poängterar vikten av att planeringen 

och uppföljningen av BSc integreras med den ordinarie uppföljningen och 

planeringen.
123

 

 

3.13 Fallgropar och kritik mot balanserat styrkort 

De flesta artiklar som skrivits kring BSc i sjukvården bygger ofta på framgångssagor 

där styrkortet kunnat reducera kostnader och vända ekonomiska kriser. BSc har dock 

inte bara medfört positiva effekter utan har också inneburit en del problem. Kolins 

Givan har bland annat uppmärksammat problemet med offentliggörande av 

sjukhusprestationer, vilket medfört att media i större omfattning fokuserat på de 

negativa delarna. Detta har fått konsekvenser i form av att moralen i 

sjukvårdsorganisationer med svaga prestationer blivit allt sämre, samtidigt som ett 

misstroende uppstått mellan ledning och anställda. Detta har i sin tur inneburit att 

medarbetaren haft svårt att se hur de skall kunna förändra och förbättra 

verksamheten.
124
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Bevan menar även att det som inte uppmärksammats i BSc inte heller får någon 

betydelse i verksamheten, därmed kan många viktiga operationer bli likgiltiga och 

glömmas bort. Jämförande studier som genomförts av prestationsresultat hos olika 

sjukvårdsorganisationer har visat sig inte ta någon hänsyn till skillnader i 

socioekonomiska faktorer, vilket har fått till följd att belöningar och bestraffningar 

blivit orättvisa. Bevan fann även att mätningarna i vissa fall kunde skapa felbeteende 

endast för att få prestationerna att se bra ut.
125

  

 

Larsson pekar även på bristen av en enhetlig modell vilket leder till en osäkerhet om 

vad ett BSc egentligen är, och hur denna skall utvecklas.
126

  

 

Norreklit (2003) påstår att BSC är ett övertalande koncept, men inte övertygande. Hon 

pekar på att författarna använder retorik och metaforer kopplade till känslor snarare än 

till intellekt för att skapa trovärdighet i sin argumentation. Vilket i sin tur resulterar i att 

läsaren läser in sina egna intentioner i modellen som bidrar till att varje läsare skapar sin 

egen teori snarare än den som Kaplan och Norton genererade.
127

 Norreklit hävdar att det 

finns flera svagheter med BSc. Bland annat problemet med att upprätthålla balansen 

mellan måtten. När ett större antal mått används för prestationsmätning så är en 

koalition oundviklig. Chefer och anställda måste vara medvetna om den relativa 

betydelsen för de olika måtten, det gäller att ha kunskap om vilka mått som är viktigare 

än andra. I detta hänseende så ger inte BSc någon vägledning för denna problematik.
128

  

 

Bhimani et al säger att en svaghet med BSc kan vara att företag ständigt försöker 

förbättra måtten utan att se till nyttan med det. Exempelvis att företag försöker öka 

kvalitetsnivån över gränsen för vad som är nödvändigt och lönsamt.
129

   

 

En annan svaghet är enligt Norreklit att BSc bygger på ett orsak – verkan samband som 

många gånger är missledande. Exempelvis kundperspektivet anses vara en ledande 

indikator för finansiell framgång. Detta samband gäller endast om det rör sig om 

kraftigt lönsamma kunder som är tillfredställda. Risken finns att försäljare är för 
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fokuserade på att öka kundnöjdheten så att de erbjuder lägre priser eller högre kvalité 

för samma pris. Resultatet blir att kunderna är nöjda men att det finansiella resultatet 

försämras.
130

  

 

Bhimani et al instämmer med detta och tilläger att orsak – verkan samband endast är 

hypotetiska och att vikten ligger vid att företag ständigt måste söka bevis för att 

sambanden håller och på sikt komma fram till sambanden verkligen stämmer.
131

  

 

3.14 Balanserade styrkortets möjligheter att bli framgångsrikt 

 

För att BSc skall bli framgångsrikt bör den enligt Norreklit behandlas som ett 

utforskande och lärandeprocess och inte som en mekanisk process. BSc bör designas, 

modifieras och förbättras genom närgående observationer och kunniga deltagare.
132

  

 

Bhimani et al poängterar vikten av att företag inte bara lutar sig tillbaka när BSc är 

utvecklat, utan att de ständigt utvärderar och utvecklar BSc. Bhimani et al säger att det 

inte är möjligt att skapa det perfekta BSc från början utan att det är en ständig 

utvecklingsprocess mot att skapa ett välfungerande BSc.
133

 

 

Lindvall poängterar att det finns ett antal frågor som varje företag måste ställa sig, om 

de ska lyckas med att skapa ett framgångsrikt BSc. För det första måste frågorna spegla 

det syfte som finns med BSc, det är viktigt att företaget frågar sig vilken ambitionsnivå 

som speglar det arbete som är nerlagt. Med andra ord vad företaget vill uppnå med ett 

BSc, och om det ska utformas efter den operationella eller strategiska nivån. Dessutom 

är frågan om de icke finansiella mätetalen ska översättas till ekonomiska mått och i så 

fall,se till så att mätetalen uppfyller den funktionen.
134
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3.15 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analysmodell
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer först en kort presentation av Ekbacka att presenteras, därefter 

kommer respondenternas svar att presenteras under lämpliga rubriker för att 

underlätta för läsaren. Ett urval av Ekbackas företagsdokument kommer även att 

presenteras. 

 

4.1 Presentation av Ekbacka AB 

Ekbacka AB är ett privatägt behandlingsboende som grundades 1981 beläget i Urshult i 

Tingsryd kommun. I dagsläget erbjuder de 40 platser till vuxna med psykiatrisk 

funktionsnedsättning som är i behov av särskild vård och rehabilitering. De vänder sig 

även till personer som skrivits ut till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen 

rättpsykiatrisk vård. Ekbacka Sjukhem AB tar emot klienter från landets alla kommuner 

och landsting och deras ambition är att erbjuda vård och omsorg som är unikt anpassad 

för varje enskilt fall.   

 

4.2 Presentation av respondenter 

Den 29 april 2011 genomfördes två individuella intervjuer samt två grupp intervjuer 

med två respondenter i respektive grupp. Den 6 maj 2011 genomfördes ytterligare en 

individuell telefonintervju. Respondenterna i de individuella intervjuerna har alla olika 

arbetsuppgifter medan de i gruppintervjuerna har samma arbetsuppgifter.  

 

Tomas Johansson är VD samt ägare av Ekbacka AB och har innehavt den positionen i 

två år, men har arbetat på olika positioner inom Ekbacka i 20 år.  

 

Eva Stjernqvist är verksamhetschef och har arbetat på Ekbacka i 20 år.  

 

Kent Karlsson arbetar som kvalitetsansvarig på Ekbacka AB sedan 3 år tillbaka, bland 

annat med fokus på läkemedelshanteringen. Dessförinnan har Kent Karlsson till mesta 

del arbetat som skötare på Ekbacka, och har varit anställd i 28 år.  

 

Patrick Larsson och Margareta Magnusson har varit anställda i 16 respektive 10 år och 

har under den tiden arbetat som skötare och arbetar med det löpande omsorgsarbetet och 

den boendes välbefinnande.  
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Anneli Petterson och Annette Hermansson har varit anställda i 16 respektive 14 år och 

har under den tiden arbetat som skötare och arbetar med det löpande omsorgsarbetet och 

den boendes välbefinnande.  

 

4.3 Vision, strategi & mål 

Ekbackas vision är att vara ett av Sveriges främsta behandlingshem i vår bransch. 

Målsättningen är inte att vara Sveriges mest vinstgivande behandlingshem, utan det 

handlar om att kunden ska se Ekbacka som det självklara valet vid placering av sina 

klienter.
136

  

 

VD:n på Ekbacka menar att den huvudsakliga strategin för att uppnå visionen är först 

och främst att vara flexibla. Han poängterar vikten av att kunder alltid kan nå honom, 

dygnet runt och att Ekbacka alltid ställer upp. De har möjlighet att erbjuda anpassade 

lösningar och snabba omställningar. Målet är att kunderna ska se Ekbacka som ett 

företag ”där det alltid löser sig”, ett företag med den rätta kompetensen. Utöver detta 

poängterar han vikten av att personalen innehar rätt utbildning för att kunna utföra sitt 

arbete så professionellt som möjligt. Dock har det varit en del strul med brist på 

personal då exempelvis fyra stycken har varit iväg på utbildning. Idag väljer kunden 

själv sitt behandlingshem i samråd med klienten, men så har det inte alltid sett ut 

berättar VD:n. Tidigare blev klienterna placerade av sina läkare, utan vidare 

valmöjligheter. Därför anser han bemötandet som extra viktigt.   

 

Andra mål som VD:n bedömer viktiga är den pågående ISO 9001-certifieringen som 

behandlar kvalitetsledningsystemet, denna bedöms bli klar under 2011. Andra 

målsättningar handlar om att öka kvalitén ytterligare med förhoppning om att kunna öka 

vårdavgifterna. VD:n vill även se en hög nöjdhet hos anställda, boende och kunder. 

Rent finansiellt är målsättningen att ha full beläggning, och för att uppnå detta gäller det 

att erbjuda rätt pris. Ekbacka har en vårdavgift som ligger någonstans i mitten av skalan, 

de vill inte vara dyrast, men inte heller billigast.  

 

VD:n tror inte att alla inom organisationen är medvetna om företagets vision, strategi 

och målsättning. Detta är dock något som de senaste åren arbetat för att åtgärda, främst 
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genom ett referensmöte som hålls varannan månad. På referensmötena, som kan 

jämföras med ett personalmöte, har bland annat Ekbackas vision och mål diskuterats 

igenom. Det uppstår emellertid en hel del pappersarbete berättar VD:n, och risken finns 

att det mest ”ögas igenom” lite snabbt.    

 

Unders den senaste tiden har individuella löner baserade på ansvar och flexibilitet 

särskilt vart i centrum berättar Ekbackas verksamhetschef. Utöver detta har individuella 

vårdplaner, rutiner, ISO-certifiering och utbildning diskuterats kraftigt. 

Verksamhetschefen betonar även vikten av att personalen har rätt utbildning, samtidigt 

som det satsas mycket på att personalen ska trivas. Vidare menar hon att det är viktigt 

att arbeta efter den enskilda boendes utvecklingsprocess- och situation.   

 

Verksamhetschefen anser att alla medlemmar i organisationen i grund och botten är 

medvetna om vision och målsättning på Ekbacka, men att det självklart kan svikta 

ibland. De jobbar ständigt med att förbättra detta, bland annat genom förbättrade rutiner 

samt referensmötena där en person från varje avdelning är närvarande.  

 

Den Kvalitetsansvarige på Ekbacka anser att flexibilitet är deras huvudsakliga strategi 

för att uppnå visionen. Han tror inte att samtliga medlemmar tagit del av vision och 

målsättning fullt ut, men att det är något som de arbetar på att förbättra.   

 

Skötarna gav blandad respons gällande graden av medvetenhet av vision och 

målsättning. En av respondenterna kunde utan större svårighet nämna visionen och hur 

de ska arbeta för att uppnå den. Medan de andra respondenterna kände till visionen men 

kunde inte gå in mer i detalj vad den innebar. Det kan dock bli aningen missvisande då 

personalen dagarna innan intervjutillfället, varit iväg på konferens för att diskutera 

bland annat Ekbackas vision och målsättning, vilket också medförde att de hade det 

färskt i minnet. Skötarna var överens om att deras arbete hjälpte till att uppfylla 

organisationens vision, detta genom att de arbetar mot samma mål och är 

samarbetsvilliga. De poängterar dock att olika avdelningarna har olika mål men att de 

ändå försöker att dra åt samma håll. Samtliga skötare anser att det övergripande målet är 

att ge de boende ett gott liv genom sysselsättning, aktiviteter och kvalitet på livet.    
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4.4 Framgångsfaktorer 

VD:n anser att de viktigaste framgångsfaktorerna för Ekbacka är att erbjuda ett stort 

utbud av behandlingsmodeller och aktiviteter. Det är en av deras främsta styrkor, men 

också ett krav anser VD:n för att kunna bedriva en verksamhet av den storleken. De 

måste kunna erbjuda en varierad och individuell planering för varje enskild boende. Han 

betonar även vikten av att deras rutiner fungerar, det är viktigt att rätt personer gör rätt 

saker och att korrekta prioriteringar genomförs.  

Han betonar även vikten av tillgång till personal, blir halva personalstyrkan sjuk, måste 

det finnas tillgång till vikarier som kan driva Ekbacka vidare. Verksamhetschefen 

instämmer med VD:n angående personal och anser att framgång uppnås om personalen 

trivs och innehar rätt kompetens. Detta är nyckeln till att kunna ta hand om de boende 

på bästa möjliga sätt. Hon menar att allt måste hänga ihop, gör inte personalen ett bra 

jobb, får Ekbacka heller inte några kunder. 

 

Den kvalitetsansvariga anser att den främsta framgångsfaktorn på Ekbacka är att de 

följer de lagar och förordningar som existerar för vårduppdragen. Särskilt viktigt är att 

den boende får rätt medicinering. Skötarna anser att nyckeln till framgång i deras arbete 

är att kunna ta hand om sina klienter och ge god vård. De betonar vikten av att ha en 

hög smärttröskel för att snabbt kunna lösa problem som uppstår. Vilket de även anser är 

styrkan med att Ekbacka är en mindre organisation. Riktlinjer och kommunikation är 

ytterligare kriterier som anses vara viktiga för att uppnå framgång.  

 

4.5 Prestationsmätning 

VD:n berättar att kundnöjdhet mäts via en årlig undersökning då formulär skickas ut till 

deras kunder som får besvara frågor om vad de tycker om Ekbacka. VD:n planerar att 

anlita en marknadsundersökningsbyrå som ska ringa upp deras kunder två gånger om 

året och ställa ett antal frågor, för att på så sätt få ut en medelsiffra på deras 

kundnöjdhet. I övrigt sker det ingen annan prestationsmätning.  

 

Verksamhetschefen berättar att personalens prestationer kan börja mätas genom ett 

eventuellt införande av individuell lön, baserad på ansvarsområde och flexibilitet. 

Skötarna diskuterar även lönesättningsproblematiken, tidigare har alla haft ungefär 



 

 

43 

samma lön, men att det nu ska bli möjligt att få upp sin lön genom extra hårt arbete. 

Åsikterna är delade om huruvida det är ett positivt drag eller inte. Skötarna säger att 

deras prestation i dagsläget mäts genom samverkansmöten som sker två gånger om året. 

Under dessa möten sker en genomgång av varje klients resultat, och på så sätt kan även 

deras arbete bli utvärderat.  

 

4.6 Informationsbehov 
 

VD:n säger att det finns ett ökat informationsbehov på Ekbacka. Han menar att det är 

viktigt att vara informerad om rätt saker eftersom inte alla jobbar med alla. Det finns 

bland annat ett glapp mellan personalen som jobbar dagtid respektive nattetid. På 

Ekbacka finns väldigt många informella kanaler som inte blir dokumenterade, och 

därmed inte är fullt ut tillförlitliga. Skötarna anser att informationsfördelningen fungerar 

relativt bra, men instämmer med VD:n om att de måste bli bättre på att dokumentera 

och få ner informationen skriftligt. Problemet med muntlig information är att stora delar 

lätt kan falla bort. Ekbacka har dock börjat ett arbete med att försöka forma om de 

formella kanaler som finns, för att på sätt bli bättre på informationsutbytet.   

 

4.7 Finansiella perspektivet  

VD:n berättar att den största kostnadsposten på Ekbacka är personalen, som står för 

ungefär 60 procent av den totala kostnaden. VD:n menar att det inte finns någon större 

möjlighet att påverka denna post. Drar han ner kostnaderna för personal så drar han 

även ner kvaliteten och beläggningen, då det inte finns samma möjlighet att ta emot lika 

många klienter. Vilket automatiskt leder till en mindre intäkt. Han poängterar att lagar i 

stor utsträckning styr den finansiella situationen på Ekbacka. Han exemplifierar med att 

säga att det skulle kunna komma en lag som kräver att varje boende ska ha en 

sjuksköterska, vilket skulle tvinga honom att anställa fler och därmed skulle 

kostnaderna öka. När det gäller intäktssidan så anser både VD:n och kvalitetsansvarige 

att det är beläggningen som avgör, med andra ord antalet klienter som placeras på 

Ekbacka. Priset är i regel bestämt på förhand och kan inte omförhandlas, VD:n vet i 

stort sett hur priserna kommer att se ut de närmaste två åren. När det gäller finansiella 

nyckeltal så är det mest primära måttet rörelseresultatet, andra mått som likviditet och 

soliditet har inte VD:n något större intresse för.  
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Verksamhetschefen menar att en ”god och glad” personal är av yttersta vikt. Hon 

poängterar vikten av att de känner sig trygga i sin grupp, vilket är en förutsättning för att 

personalen ska kunna utföra ett bra arbete. Blir inte arbetet utfört på rätt sätt får de 

heller inga nöjda kunder och därmed inga nya placeringar. Som då på ett direkt sätt 

påverkar det finansiella resultatet. Även marknaden är av avgörande roll, under 

lågkonjunkturer till exempelvis, blir placeringarna allt färre då kunderna jobbar efter en 

tajtare budget. Skötarna anser sig inte kunna påverka det finansiella resultatet. Däremot 

anser de sig kunna påverka en del av de vardagliga utgifter, dock inget med direkt 

anknytning till vården.   

 

4.8 Kundperspektivet 

Alla respondenter är överens om att kunderna främst består av kommuner men även ett 

fåtal landsting i södra Sverige. VD:n och kvalitetsansvarige anser att kunderna blir 

nöjda genom flexibilitet och snabbhet. Det är enkelt för Ekbackas kunder att få tag på 

någon ur ledningen och de kan snabbt fatta beslut. I och med att kommunerna i många 

fall har egna behandlingsboenden är det extra viktigt att Ekbacka kan erbjuda en högre 

kvalité, fler behandlingsmetoder, en bättre anpassad vård med mera, än vad 

kommunerna själva kan göra. De måste finna Ekbacka som ett bättre alternativ än sina 

egna enheter helt enkelt. VD:n skiljer kunder och klienter åt, kunderna är kommunerna 

som beställer vården, och klienterna är de boende som erhåller vården. Skötarnas 

kunder är klienterna, det vill säga de boende. För att göra sina klienter nöjda arbetar de 

efter att ge sina boende en strukturerad vardag, med bland annat olika aktiviteter som 

matlagning, vattengympa, terapi med mera. Vidare menar skötarna att det ofta handlar 

om vanligt sunt förnuft samt etik och moral. Sen följer de naturligtvis även 

vårdplanerna för varje enskild klient. Verksamhetschefen instämmer med detta och 

säger att kunderna blir nöjda av att Ekbacka kan erbjuda bra personal och en lugn och 

trygg miljö. Att den boende bli sedd och respekterad är av yttersta vikt.  

 

4.9 Processperspektivet 

VD:n menar att den mest livsnödvändiga processen är medicinhanteringen, den måste 

fungera, om inte den processen fungerar så måste de slå igen verksamheten på en gång. 

VD:n och verksamhetschefen anser att den första veckan när den boende flyttar in är 

viktig. Det är under denna tid som extra fokus läggs på bemötande samt att känna av 
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vilka resurser som behövs, dag två till sex är de absolut viktigaste. Kvaliteten i 

processerna menar VD:n säkerställs via utvärderingar av referensmötena och genom 

enkäter till kund.  

 

Verksamhetschefen menar att det redan från början är viktigt att få tillgång till riktig 

information från hemkommunen om den boende. Informationen ska dessutom behandla 

vilka resultat som kommunerna vill uppnå med behandlingen. Kvalitén säkerställs bland 

annat genom individuella vårdplaner. Ekbacka är duktiga med detta i praktiken, men 

skulle behöva dokumentera mer. Den pågående ISO – certifieringen skall 

förhoppningsvis lösa detta och förbättra rutinerna. Hon poängterar att det handlar om att 

få kunderna nöjda, då nöjda kunder ofta kommer tillbaka med fler placeringar.  

Kvalitetsansvariga säger att den viktigaste processen just nu är ISO – certifieringen och 

de arbetar väldigt mycket med rutiner inom alla områden. Skötarna är överens om att 

deras viktigaste arbetsuppgift är att jobba för den boendes bästa och ge dem en god 

vardag. Detta säkerställs enligt skötarna genom dagliga rutiner för varje enskild boende 

samt de grundrutiner som gäller för alla.  

 

4.10 Lärande perspektivet 

VD:n berättar att Ekbacka ständigt arbetar för att utveckla verksamheten, främst genom 

utbildning. De samarbetar mycket med regionskliniken i Växjö, där de har möjlighet att 

delta i deras föreläsningar och seminarier. Vidare diskuterar VD:n vikten av den 

kommande ISO 9001 – certifieringen som kommer bli en kvalitetshöjning för Ekbacka, 

främst i form av kvalitetsledningssystemet. Följden kommer att bli att större press sätts 

på deras system, samt att de måste bli bättre på att utvärdera sig själva. Han betonar 

vikten av detta då Ekbacka befinner sig på en hårt konkurrensutsatt marknad och det 

gäller att alltid vara uppdaterad.    

 

Verksamhetschefen säger att Ekbacka utvecklas främst genom nytänk och idéer, vilket 

har varit i stort fokus de senaste två åren. Hon säger att detta sker främst genom 

utbildningar och föreläsningar. Kvalitetsansvariga instämmer med verksamhetschefen 

och anser att Ekbacka utvecklas genom kvalitetsarbete i form av kontinuerlig 

utbildning, kvalitetsdagar och referensmöten där frågor, problem och möjligheter tas 

upp och diskuteras. Personalen känner av det ständiga förbättringsarbetet menar 
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kvalitetsansvarige. Skötarna anser att utveckling sker genom utvärderingar och kurser 

där nya idéer och vinklar presenteras. Att få känna sig delaktig och få feedback från 

ledningen då nya idéer presenteras anses också vara av yttersta vikt för personalen.   

 
4.11 Medarbetarperspektivet 

VD:n berättar att de alltid försöker vara lyhörda för vad personalen har att säga om 

verksamheten. Detta sker främst genom referensmöten som sker med jämna mellanrum 

där personalens åsikter får vädras. VD:n menar att personalen bör skriva ner allt och 

inte förlita sig på informella kanaler, risken är då stor att många ärenden glöms av när 

väl referensmötet sker. Personalen kan naturligtvis komma till mig direkt vid problem 

eller diskussion, menar VD:n, men att det är först när dokumentering sker som det blir 

ett verkligt problem eller en utvecklingsmöjlighet.  

 

Verksamhetschefen betonar vikten av en ”god och glad” personal, vilket hon säger är en 

förutsättning för att personalen ska kunna utföra ett bra arbete. Utan en nöjd personal så 

får de heller inga nöjda kunder. Många idéer kommer från personalen och från 

referensmötena, som är bra tillfällen för att fånga upp nya idéer. Kvalitetsansvarige 

instämmer med att det är på referensmötena som personalen har störst möjlighet att 

påverka. Skötarna anser att de har möjlighet uttrycka sina åsikter på referensmötena 

samt på diverse personalmöten. Vidare kan de alltid direkt vända sig till ledningen vid 

problem och tankar, de är alltid lätta att nå, menar skötarna.  

 

4.12 Viktigast perspektiv 

VD:n anser att det viktigaste perspektivet i ett BSc är kundperspektivet då detta är 

nyckeln till att bli ett unikt ställe. Vården i Sverige är inte kundfokuserade i dag, och har 

aldrig varit. Om Ekbacka kan vara kundfokuserade är mycket vunnit. Vidare tycker 

VD:n att de andra fyra perspektiven naturligtvis är viktiga ”tar man bort en så faller de 

andra”. Han kan inte komma på något ytterligare perspektiv som skulle kunna vara 

relevant i förhållande till Ekbackas verksamhet.  

 

Verksamhetschefen menar att kund- och medarbetarperspektiven är de viktigaste 

perspektiven, då dessa starkt hänger ihop. ”Utan en nöjd personal blir det heller inga 

nöjda kunder”.  
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4. 13 SWOT – analys137 

Ekbacka har utformat en SWOT - analys som ger en överskådlig bild av verksamhetens 

styrkor, svageter, möjligheter och hot på en konkurrensutsatt marknad. Ekbacka anser 

att styrkorna med deras verksamhet är att de ger sina kunder goda resultat vilket har 

medfört ett gott rykte i branschen. De har en engagerad personal och ledning, som gärna 

gör mer än vad deras tjänster kräver, där även ledningen är delaktig i de boendes 

rehabilitering. Ekbacka har dessutom en god ekonomisk grund och många resurser att 

tillgå. Svagheterna anser Ekbacka är sårbarheten med att var en liten organisation, det 

finns heller ingen möjlighet om tillväxt. Andra svagheter är känsligheten för 

förändringar i lagstiftning samt rykte och renommé. Ekbacka ser däremot möjligheter i 

form av att öka kompetensen hos personal samt möjligheten att göra snabba 

förändringar i organisation och verksamhet. De hot som Ekbacka identifierat är främst 

politiska beslut som kan missgynna verksamheten. Tragedi i orten där klient från 

Ekbacka är involverad kan också utgöra ett hot. Dessutom kan lågkonjunkturer som 

drabbar kommunerna ha en stark påverkande faktor i form av ett minskat antal 

placeringar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

137
 Vision och mål företagsdokument Ekbacka 

Styrkor 

 Goda resultat och gott 

renommé hos våra kunder 

 Engagemanget hos personal 

och ledning. Viljan att göra 

mer än vad tjänsten kräver. 

 God ekonomisk grund 

 Smidig organisation där 

ledningen är delaktig i 

klientens rehabilitering 

 Resurser samlade till liten 

geografisk yta 

 

Svagheter 

 Sårbar organisation pga. 

storlek 

 Oförmåga att växa 

 Känslig för förändringar i 

lagstiftning 

 Känslig för rykte och 

renommé 

 

Hot 

 Politiska beslut som 

missgynnar vår verksamhet 

 Tragedi i vår ort där klient 

från Ekbacka är involverad 

 Lågkonjunktur som drabbar 

kommunerna hårt. 

 

Möjligheter 

 Öka kompetensen hos 

personalen 

 Göra snabba förändringar i 

organisationen och 

verksamheten 
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5. Analys 
I följande avsnitt kommer frågeställningen att besvaras samt syftet att uppnås. Detta 

kommer att ske genom att teori och empiri vägs samman och analyseras. Inledningsvis 

kommer syftet med ekonomistyrning, MCS & BSc samt dess roll för Ekbacka att 

analyseras. Därefter kommer de tre första stegen i utvecklingen av ett BSc att 

genomföras och avslutningsvis kommer förslag och råd för Ekbackas fortsatta arbete 

med BSc att presenteras.  

 

5.1 Syftet med BSc för Ekbacka AB 

Ett styrinstrument har som syfte att underlätta beslutsfattande och kontrollera och styra 

beteende i en organisation. På så sätt kan ledningen kontrollera att organisationens 

medlemmar agerat så att organisationens övergripande målsättning infriats. Ett 

styrinstrument anpassat till Ekbackas verksamhet, skulle kunna förbättra enheternas 

gemensamma strävan efter organisationens målsättning. Med andra ord är syftet med 

ekonomistyrning att uppnå en hög nivå av målkongruens. 

 

Ett MCS handlar om att planera och kontrollera en organisations prestation och 

utförande. Det centrala fokuset i ett MCS ligger vid att implementera strategi, vilket 

förutsätter att det är väl anpassat till organisationens strategiska målsättning. I en 

turbulent sjukvårdsmiljö som den Ekbacka verkar inom, har det visat sig att BSc är ett 

framgångsrikt verktyg för att implementera strategi. Detta beror till stor del på det icke-

finansiella fokus som ett BSc genererar, vilket är av central roll i en 

sjukvårdsorganisation där kund- och medarbetare ofta står i fokus. Ett BSc erbjuder ett 

ramverk, ett språk som kan förmedla företagets strategi och vision ut till hela 

organisationen. Det kan hjälpa Ekbacka att översätta företagets strategiska behov till ett 

antal konsekventa prestationsmätningsmetoder.  

 

Det finns vissa brister i Ekbackas strategi för att förmedla verksamhetens vision och 

övergripande målsättning. Ekbacka har en uttalad och nedskriven vision, men i 

dagsläget finns ingen dokumenterad strategi för att uppnå den. Detta har resulterat i att 

medarbetarnas bild av organisationens strategi är ganska tvetydig, vilket i sin tur medför 

en sämre nivå av målkongruens då medarbetarna inte på ett tydligt sätt kan se 

förhållandet mellan deras arbete och organisationens vision.  
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Medarbetarna i Ekbacka anser att deras målsättning är att ge den boende ett gott liv 

genom sysselsättning, aktiviteter och kvalitet på livet, men utan en gemensam 

helhetsbild av företagets strategiska målsättning kan vision och övergripande mål bli 

lidande.  

 

På senare tid har ledningen uppmärksammat problemet och lyft fram att det finns vissa 

brister i informationsflödet. För att åtgärda problemet har diverse konferenser och 

möten satts in, men utan större framgång. Ett BSc är ett hjälpmedel som kan 

implementera företagets strategi i den dagliga verksamheten, samt öka 

informationsflödet ut till organisationen.   

 

5.2 Steg 1: Fastställa vision och strategi 

Det första steget i utvecklingsprocessen av ett BSc är att identifiera företagets vision 

och strategi. I Ekbacka är visionen Att vara ett av Sveriges främsta behandlingshem i 

vår bransch.  

 

Syftet med en vision är att skapa en framtidsbild av ett företags verksamhet, samt 

fungera som ett mål som hela organisationen ska arbeta för att uppnå.  

Vidare beskriver strategin de aktiviteter och den riktning som företaget använder för att 

uppnå visionen. Ekbacka arbetar mot sin vision genom att vara flexibla, dels i form av 

att ledningen alltid skall vara tillgänglig, men också att ha potentialen att kunna erbjuda 

sina kunder anpassade lösningar samt snabba omställningar vid behov. Ekbackas första 

identifierade strategi är därför flexibilitet mot kund.  

 

Ett viktigt led i arbetet för att uppnå visionen på Ekbacka menar VD:n är att ständigt 

arbeta för att den boende ska behandlas på bästa möjliga sätt, vilket samtliga 

respondenter instämmer i. Medarbetarna på Ekbacka jobbar dagligen med att ge den 

boende en god vård och ett gott liv. Därför blir Ekbackas andra identifierade strategi att 

arbeta med den boende i fokus.  

 

Vid utvecklingen av ett BSc är det viktigt att strategin och visionen blir tydligt uttryckt 

och nedskriven. I dagsläget är strategin inte skriftligen uttryckt i Ekbacka, och skall de 
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lyckas i sitt arbete för att få ut vision och strategi till hela verksamheten, så krävs det en 

tydlig framställning. Analysen sammanfattas så här långt i bilden nedan.  

 

Figur 2.1 Ekbackas BSc  

under utveckling
138

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Steg 2: Identifiera perspektiv och framgångsfaktorer 

Det andra steget i styrkorets utformning är att identifiera kritiska framgångsfaktorer och 

fastställa perspektiv. Med framgångsfaktorer avses de mest primära faktorerna som är 

avgörande för att en verksamhet skall uppnå sin vision. När de kritiska 

framgångsfaktorerna är identifierade kan de delas in i olika perspektiv.  

 

Ekbackas VD menar att de mest kritiska framgångsfaktorerna är att kunna erbjuda ett 

stort utbud av behandlingsmodeller och aktiviteter, samt tillgången av personal. 

Verksamhetschefen betonar särskilt personalen ”Utan en nöjd och kompentent personal, 

inga nöjda kunder”. Den kvalitetsansvariga anser dock att den mest kritiska 

framgångsfaktorn är att Ekbacka följer rätt lagar och förordningar, särskilt gällande 

medicinhantering. Övriga respondenter anser att omsorg och god vård är nyckeln till 

framgång. 

 

Kritiska framgångsfaktorer avser särskilda tillgångar och kunskaper inom företaget. 

Kund, personal, boende och laglydighet är viktiga faktorer för Ekbacka, men bör inte 

likställas som särskilda tillgångar och kunskaper. Däremot så indikerar den nära 

kundkontakten och den goda arbetsmiljön om att Ekbacka har särskilda tillgångar 

gällande rutiner för kvalitet. Dessutom har Ekbacka kunskap om att kunna erbjuda ett 

brett utbud av behandlingsmodeller, snabba omställningsmöjligheter och rätt kompetens 
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hos personal. Dessa identifierade framgångsfaktorer ger den boende en trygg och säker 

miljö på Ekbacka, vilket är en förutsättning för att uppfylla den uppsatta visionen om att 

vara ett av Sveriges främsta behandlingshem i vår bransch.  

 

Grundmodellen av ett BSc består av fyra perspektiv; finansiellt-, kund-, process- och 

lärandeperspektiv. I Sverige har dock modellen blivit utarbetad och består numera av ett 

femte perspektiv, nämligen medarbetarperspektivet. Det femte perspektivet är av 

yttersta vikt för Ekbacka då de är verksamma i en dynamisk miljö med mycket 

kundkontakt och där bemötandet är av stor betydelse. Som verksamhetschefen uttryckte 

det, utan en nöjd personal, inga nöjda kunder. Därför är det extra viktigt att Ekbacka 

lägger mycket fokus vid att få sin personal att trivas och må bra samt inneha rätt 

kunskap. Vid utformningen av BSc i sjukvårdorganisationer har det visat sig vara 

primärt att presentera verksamheten nedifrån och upp, och därmed får medarbetaren en 

betydande roll i styrkortet och för företagets framgång.  

 

VD:n tycker att den svenska varianten, med samtliga fem perspektiv, ger en bra bild av 

Ekbackas verksamhet. Ytterligare perspektiv är inte av intresse då det lätt kan resultera i 

överflödig information och felprioriteringar. Ekbackas konstaterade strategi, är som 

tidigare nämnt flexibilitet mot kund och arbeta med den boende i fokus.  

 

Ekbacka bör dessutom förtydliga och identifiera den orsaks kedja som existerar mellan 

utfallsmåtten och de drivande måtten. Medarbetarperspektivet skapar tillsammans med 

lärandeperspektivet en nöjd och kompentent personal. Som i sin tur skapar en trygg och 

säker miljö för den boende som resulterar i en hög kundnöjdhet som kan mätas i 

kundperspektivet. Genom processperspektivet kan kvalitetsrutinerna förbättras, vilket är 

sammankopplat med den pågående ISO-certifieringen på Ekbacka. En hög grad av 

kundnöjdhet och effektiva processer gör att fler kunder placerar sina klienter på 

Ekbacka vilket resulterar i en högre beläggning som framhålls i det finansiella 

perspektivet. Det finansiella perspektivet ger slutligen en bild av hur väl det strategiska 

arbetet gått. 

  

I följande steg kommer mått att tas fram och ett BSc kommer att fastställas. Nedan 

sammanfattas analysen så här långt.   
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Figur 2.2 Ekbackas  

BSc under utveckling
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5.4 Steg 3: Ta fram mått och fastställa det balanserade styrkortet 

Nästa steg i utvecklingen av ett BSc är att ta fram mått. Det är av betydelse att ta hänsyn 

till orsak – verkan samband då det är viktigt att måtten i samtliga perspektiv hänger 

samman och inte motarbetar varandra. Det är även av vikt att ta hänsyn till balansen 

mellan externa och interna aktörer samt kort och lång sikt. Vidare är det nödvändigt att 

skilja mellan utfallsmått och drivande mått.  

 

Då Ekbacka är en vårdorganisation som verkar i en dynamisk miljö så rekommenderar 

flera författare att BSc ska utformas nedifrån och upp och därmed kommer analysen 

inledas med medarbetarperspektivet och sedan arbeta sig upp till det finansiella 

perspektivet. Antalet mått kommer att hållas på en relativt låg nivå då Ekbacka är en 

mindre organisation. Ett BSc ska alltid vara utformat efter företagets unika natur och då 

är det viktigt att antalet mått hålls på en nivå i förhållande till företagets storlek.   

 

5.4.1 Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet som är det första perspektivet i denna modell, är vanligt 

förekommande i svenska företag. Det är ett perspektiv som behandlar vad som krävs ur 

ett medarbetarperspektiv i relation till dagens och morgondagens strategi. Det kan 

exempelvis beröra frågor som medarbetarens kompetens och arbetstillfredsställelse. 
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VD:n på Ekbacka menar att de alltid försöker vara lyhörda för personalens åsikter, han 

påpekar även vikten av att få det dokumenterat. Det är först då som det blir ett verkligt 

problem eller en utvecklingsmöjlighet. Verksamhetschefen betonar särskilt personalens 

viktiga roll i verksamheten. Att personalen är ”god och glad” är en förutsättning för att 

kunna utföra ett bra arbete och att ge den boende en bra tillvaro. Samtliga medarbetare 

anser att delaktighet och en lyhörd ledning är viktigt i arbetet för att få personalen nöjd. 

 

För att uppnå en ”god och glad” personal som känner sig delaktig i verksamheten blir 

det i medarbetarperspektivet primärt att ha mått som mäter personalnöjdhet. Genom 

referensmöten kan medarbetaren få uttrycka sina åsikter och lägga fram idéer samt öka 

delaktighen i utvecklingen och sammanhållningen inom Ekbacka. Därmed bör ett av 

måtten vara antalet referensmöten. För att mäta personalnöjdheten bör medarbetaren 

få besvara en enkät angående trivsel och välmående. Det andra måttet bör därför vara 

personalnöjdhet.  

 

Ett tredje mått bör vara sjukfrånvaron, det är ett konkret mått som visar hur väl 

personalen mår i en organisation. VD:n instämmer med detta och påpekar att en hög 

koncentrerad sjukfrånvaro skulle tyda på problem i verksamheten. Därför är det viktigt 

att mäta sjukfrånvaron löpande för att se hur den förändras på sikt.   

 

Det finns ett starkt orsak - verkan samband i medarbetarperspektivet. En nöjd personal 

utför i regel sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Vilket i sin tur skapar 

nöjda kunder som har en tendens att komma tillbaka, vilket ökar beläggningen som ökar 

det finansiella resultatet. Det är av yttersta vikt att mäta personaltillfredsställelsen då en 

nöjd personal skapar nöjda kunder. Ett BSc kan synliggöra sambandet mellan uppsatt 

vision och medarbetarens arbete. Detta kan göra medarbetaren mer motiverad då denne 

kan se att arbetet verkligen spelar roll för verksamhetens framgång.  

 

Drivande mått är de mått som är avgörande för en organisations framtida prestation 

medan utfallsmått är resultatet av nedlagda insatser. Utfallsmåtten i Ekbacka är 

personalnöjdhet och sjukfrånvaron då det visar hur väl Ekbacka tagit hand om sina 

medarbetare. Drivande mått är således antal referensmöten som är det mått som 

används i medarbetarperspektivet för att uppnå personalnöjdhet, vilket även signalerar 

hur väl strategin fungerat. Analysen sammanfattas så här långt i bilden nedan. 
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Figur 2.3 Ekbackas  

BSc under utveckling
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5.4.2 Lärande perspektivet 

Lärandeperspektivet innebär att företagsledningen identifierar vilka investeringar som 

är nödvändiga för att uppnå den nivå av lärande och tillväxt som är nödvändiga för att 

uppfylla resterande perspektiv. Ekbacka ligger ständigt i utveckling berättar VD:n. 

Utbildning och kvalitetsarbete ligger särskilt i fokus. För närvarande läggs mycket kraft 

på den kommande ISO 9001 – certifieringen som ska bli en kvalitetshöjning för 

Ekbacka i form av kvalitetsledningssystemet. Fortbildning för personal samt diverse 

seminarier och förläsningar anser VD:n vara nödvändigt i en hårt konkurrensutsatt 

marknad som den Ekbacka befinner sig i.  

 

Ett lämpligt mått i lärandeperspektivet är att mäta antalet utbildningstimmar per 

anställd. Det kan ge en konkret bild på hur mycket resurser som läggs ner på just 

lärande och tillväxt. En ISO-certifiering kommer verka som en kvalitetsstämpel för 

Ekbacka, och genom att sätta upp delmålsmått i denna process, kan lärande och tillväxt 

främjas. Att utbilda personal är både kostsamt och tidskrävande, samtidigt som det inte 

får överstiga nyttan. Därför är orsak - verkan sambandet inte lika starkt som hos de 

andra perspektiven i ett BSc. På långsikt kan dock arbetet effektiviseras och kvaliteten 

förbättras genom hela organisationen.  
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Genom att mäta antalet utbildningstimmer per person och ISO – delmål, kan 

lärandeperspektivets huvudsakliga syfte om tillväxt och lärande uppnås. Utbildning ger 

personalen en möjlighet att utvecklas i sitt arbete samt att känna sig behövd i 

verksamheten. Vilket i sin tur förbättrar de interna processerna genom ett mer 

professionellt bemötande av den boende. Den boende kommer troligtvis åstadkomma ett 

bättre resultat och kunden kommer därmed bli nöjd och återkomma med fler 

placeringar. Tillsammans med en välutbildad personal och en kvalitetsstämplad 

verksamhet som ISO-certifiering medför, har Ekbacka möjlighet att uppnå en högre 

beläggning. På sikt kan en högre beläggning resultera i att en högre vårdavgift blir 

aktuell, i takt med att Ekbacka kommer närmare sin vision. Vilket slutligen påverkar det 

finansiella resultatet positivt. 

 

Antalet utbildningstimmar är ett drivande mått då det verkar för att på längre sikt öka 

kompetensen och kvaliteten på Ekbacka. Även om Ekbacka redan nu har en hög 

utbildningsnivå då de inte anställer någon som inte har rätt utbildning så är det 

fortfarande viktigt med vidareutbildning. ISO delmålen är ett utfallsmått, det visar 

resultatet av det arbete som lagts ner på ISO - certifieringen. Analysen sammanfattas så 

här långt i bilden nedan.  

Figur 2.4 Ekbackas BSc under utveckling
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5.4.3 Processperspektivet 

Processperspektivet innefattar företagets viktigaste interna processer som ett företag 

måste behärska till fulländning om de ska lyckas uppnå framgång. Ekbackas viktigaste 

processer enligt VD:n är medicinhanteringen, om inte den fungerar så måste de stänga 

ner verksamheten. VD:n och verksamhetschefen anser även att processen ”när en ny 

boende flyttar in” är viktig, eftersom det är då första intrycket sker. Övriga respondenter 

anser att den viktigaste processen är att den boende får en god vardag. Alla respondenter 

är överens om att förutsättningen till att processerna skall fungera, kräver att alla rutiner 

blir rätt utförda. Om brister i rutinhanteringen upptäcks, ska en utförlig rapportering ske 

så att Ekbacka kan åtgärda problemet.  

 

I processperspektivet bör måttet rutiner användas, anledningen till detta är att samtliga 

respondenter uttryckt vikten av välfungerande rutiner för att få processerna att fungera. 

Det finns dessutom ett samband till den kommande ISO certifieringen där rutiner 

särskilt kommer vara i fokus, dels i form av befintliga rutiner som ska förbättras men 

också nya rutiner som kommer tilläggas. Därför kommer måttet nya rutiner att läggas 

till i processperspektivet, detta kan mätas i form av antalet nya rutiner som 

dokumenteras. Även måttet antal bristande rutiner är ett bra sätt att mäta hur väl 

processerna fungerat, detta kan ske i form av avvikelser och incidenter som uppstått.  

Det sistnämnda måttet är särskilt intressant i Ekbackas fall, då ledningen uttryckt att 

dokumenteringen av incidenter och avvikelser inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

 

Målen med ovanstående mått är att de skall förbättra processerna, samt skapa en högre 

kvalitet på verksamheten. Orsak – verkan sambandet uppfylls genom att välfungerande 

interna processer medför att den boende får en bättre tillvaro och att Ekbacka på längre 

sikt, får ett förbättrat rykte om att vara ett kvalitativt och välfungerande boende. Detta i 

sin tur leder i regel till att kunder kommer tillbaka med fler placeringar vilket påverkar 

det finansiella resultatet. Kan dessa samband uppfyllas med hjälp av ett BSc så bidrar 

det till att Ekbacka kan uppnå sin vision. Måtten nya- och bristande rutiner går under 

kategorin drivande mått. De indikerar på hur exempelvis utfallsmåtten rörelseresultat 

och kundnöjdhet kan uppnås på sikt. Analysen sammanfattas så här långt i bilden nedan.  
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Figur 2.5 Ekbackas BSc under utveckling
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5.4.4 Kundperspektivet 

I kundperspektivet identifierar företagsledningen de kunder och marknadssegment som 

företaget ska rikta sig till. VD:n anser att kundperspektivet är det allra viktigaste 

perspektivet i ett BSc, att kunderna är nöjda med Ekbackas verksamhet är en 

förutsättning. VD:n betonar även vikten av att kommuner och landsting ska se Ekbacka 

som ett bättre alternativ än de kommunala behandlingshemmen. Samtliga respondenter 

instämmer med att Ekbacka i praktiken har två kunder som ska tillfredställas, dels är det 

kommuner och landsting som köper platsen och sedan är det den boende som vårdas på 

Ekbacka. Medarbetarna anser att de arbetar för att ge den boende en god och 

strukturerad vardag. Verksamhetschefen poängterar även betydelsen av att den boende 

blir sedd och respekterad, vilket spelar en stor roll när det gäller hur nöjd kunden blir 

med Ekbacka.  

 

Därför blir det viktigt att kundperspektivet omfattar mått som återspeglar både kunden 

och den boendes nöjdhet. Ett mått bör vara kundtillfredsställelse som i dagsläget mäts 

i form av årliga enkäter, men då ledningen uttryckt att de i framtiden förmodligen 

kommer att köpa den tjänsten av ett externt företag, så rekommenderar vi att det är 
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tillvägagångssätt som de bör använda sig utav. Även den boendes tillfredsställelse bör 

mätas i form av enskilda samtal med varje boende. Samtalen bör ske med någon ur 

personalen som har stor insikt i den boendes situation. Då VD:n även uttryckt att 

kunden ska se Ekbacka som det bästa alternativet, bör även måttet antal efterfrågade 

placeringar användas, vilket är ett konkret mått på hur eftertraktade Ekbacka är av sina 

kunder.  

 

Här finns ett tydligt orsak - verkan samband då nöjda kunder och boende, ofta leder till 

att kunderna kommer tillbaka med nya placeringar. I sin tur blir det finansiella 

perspektivet påverkat i form av ökade intäkter. Detta kan på sikt leda till att Ekbacka 

kan uppnå sin vision. Om detta samband kan lyckas synliggöras genom ett BSc kan det 

uppmuntra medarbetarna i deras arbete, att deras insats verkligen har betydelse för att 

uppnå verksamhetens vision. Måtten kundtillfredsställelse och den boendes 

tillfredställelse är utfallsmått då de visar resultatet av hur väl Ekbacka tagit hand om 

sina kunder. Däremot måttet antal nya efterfrågade placeringar är ett drivande mått 

då den ger signaler på hur väl strategin fungerar. Analysen sammanfattas så här långt i 

bilden nedan.  

 

Figur 2.5 Ekbackas BSc 

 under utveckling
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5.4.5 Finansiella perspektivet 

Enligt Kaplan och Norton anger de finansiella måtten huruvida implementeringen av 

strategin lett till förbättrade vinster. De skall även sammanfatta de finansiella följderna 

av de handlingar som redan utförts. På Ekbacka är den största kostnadsposten personal, 

och den kan VD:n påverka genom att han själv kan bestämma om det ska avvecklas 

personal eller anställas fler. Han poängterar dock att en nedskärning av personalstyrkan 

skulle resultera i en lägre kvalitet, vilket strider emot deras målsättning om ökad kvalitet 

med förhoppning om höjda vårdavgifterna och ökade intäkterna. Verksamhetschefen 

menar även att marknaden påverkar antalet placeringar såsom lågkonjunkturer. Alla 

respondenter är överens om att det i slutändan är beläggningen som har en avgörande 

roll för det finansiella resultatet, då Ekbackas enda källa till intäkter är de vårdavgifter 

de erhåller för varje boende.      

 

I det finansiella perspektivet behövs det ett mått som kan mäta hur den finansiella 

situationen förändrats över tid. I Ekbackas fall där den överlägset största kostnaden är 

personal, och den enda intäkten är vårdavgifter, skulle måttet rörelseresultat vara det 

bästa sättet att mäta förändring över tid. Detta är även det mått som VD:n anser som det 

mest primära nyckeltalet. Då han inte lägger något större fokus vid exempelvis likviditet 

och soliditet så är de inte relevanta för Ekbacka. Med hjälp av måttet rörelseresultat kan 

personalen se hur deras arbete hjälper till med att förbättra resultatet i form av att deras 

insats leder till nöjda kunder vilket i sin tur kan leda till fler placeringar och högre 

intäkter.  Rörelseresultat är ett utfallsmått då den visar hur väl de andra perspektivens 

drivande måtten har genomförts. Det finansiella måttet ska som tidigare nämnt ange om 

implementeringen av strategin lett till förbättrad vinst, detta krav kan måttet 

rörelseresultat uppnå.  

 

Orsak – verkan sambandet uppfylls genom att utfallsmåttet i det finansiella perspektivet 

påverkar- och påverkas, av samtliga perspektiv och dess drivande mått. Det påverkar 

genom att ett bättre rörelseresultat kan leda till att mer resurser läggs på exempelvis 

utbildning och på att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Detta leder till att de 

anställda får högre kompetens och trivs bättre, vilket leder till att processerna genomförs 

bättre, som leder till nöjdare kunder som kommer tillbaka med fler placeringar, vilket i 
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sin tur leder till ett förbättrat resultat. Med andra ord är det som VD:n på Ekbacka 

uttrycker ”alla perspektiven behövs, tar man bort ett så faller de andra”. 

Figur 2.6 Orsak - verkan
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Genom att synliggöra hur resultatet har förändrats över tid kan personalen se hur deras 

arbete varit med och skapat förändringen. Analysen sammanfattas i bilden nedan i form 

av ett utformat BSc. 

 

Figur 2.7 Ekbackas BSc
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5.5  Arbetet efter utvecklandet av BSc 

Efter att BSc har utvecklats kan det vara lämpligt att bryta ner det på mindre enheter 

och eventuellt ända ner på individ nivå. Det underlättar för medarbetarna att sätta sig in 

i och förstå BSc. En nedbrytning av BSc till avdelnings- och individ nivå leder till att 

målen i regel inte känns lika ouppnåeliga då de är nära knutna till det dagliga arbetet. 

Ekbacka bör även ta fram skriftliga riktlinjer innehållande information om hur 

medarbetaren ska tolka BSc samt vad som förväntas av varje enskild medarbetare.  

 

Nästa steg är att utforma mål för varje framtaget mått. Det är viktigt att Ekbacka i sitt 

arbete att utforma mål ser till att målen överensstämmer med den övergripande visionen 

och strategin, annars är risken att målen kan hamna i konflikt med varandra. Exempel 

på mål är att antalet utbildningstimmar skall vara sex timmar per anställd och månad, ett 

annat mål skulle kunna vara antalet ISO delmål som har uppnåtts varje kvartal.  

 

Nästa steg för Ekbacka blir att precisera vilka åtgärder som ska genomföras för att 

uppnå de uppsatta målen och visionen. Detta bör ske i form av en handlingsplan som 

även ska innehålla information om vilka som är ansvariga för de olika processerna och 

måtten. Handlingsplanen bör även innehålla förslag och regler på hur uppföljningen av 

BSc ska integreras i det dagliga arbetet. De måste även ständigt ifrågasätta relevansen 

av de kortsiktiga måtten och att de vid behov byter ut dem mot mer relevanta mått. Ett 

exempel på detta är måttet antal ISO delmål. Arbetet med ISO 9001-certifieringen skall 

förhoppningsvis vara avklarat under 2011 och därför bör det måttet bytas ut när det inte 

längre är aktuellt. Det är viktigt att Ekbacka ser till att planeringen och uppföljningen av 

BSc integreras med den ordinarie uppföljnings- och planeringsprocessen. Ett förslag på 

detta är att Ekbacka sammanflätar planeringen och uppföljningen med det redan 

existerande referensmötet som är ett passande tillfälle att diskutera uppföljningen av 

BSc arbetet.  

 

De fallgropar som har identifierats i samband med arbetet med BSc är först och främst 

kritiken om att orsak – verkan sambandet ibland kan vara missvisande. En annan 

fallgrop är att det kan vara svårt att upprätthålla balansen mellan måtten, och att företag 

tenderar att förbättra måtten utan att ta hänsyn till nyttan.  
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För att Ekbacka ska kunna undvika dessa fallgropar är det av vikt att de ser BSc som en 

utvecklande och lärande process vilket kräver att de ständigt utvärderar och modifierar 

styrkortet så att det alltid stämmer överens med Ekbackas nuvarande situation. Ett BSc 

ska alltid vara anpassat till verksamheten, om verksamheten förändras måste även BSc 

göra det. Vidare är det viktigt att Ekbacka med jämna mellanrum ser över sina orsak – 

verkan samband så att det alltid finns bevis för att de används i BSc. Det är även viktigt 

att Ekbacka inte förbättrar måtten och målen utan att de samtidigt ser vad nyttan av en 

sådan åtgärd genererar.  

 

Ett exempel skulle kunna vara antalet utbildningstimmar per anställd. Här måste 

Ekbacka göra en avvägning där de kommer fram till det optimala antalet 

utbildningstimmar per anställd. Det är viktigt att medarbetaren får rätt utbildning, 

samtidigt som det alltid måste finns tillräckligt med personal som kan driva Ekbacka 

vidare. Detta är av yttersta vikt då ledningen uttryckt att det varit en del problem med 

brist på personal under utbildningstillfällena.  
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6. Slutdiskussion  
 

6.1 Slutsats 

Ekbacka har i dagsläget inget styrsystem för implementering av vision och strategi. 

Detta är ett problem då de anser det viktigt att samtliga medarbetare är medvetna om 

strategin och visionen för att uppnå målkongruens. Detta är inte fallet då bilden av 

strategin skiljer sig åt mellan medarbetarna. Med hjälp av relevant teori och den 

insamlade empirin har BSc valts ut som styrsystem. Utvecklingen av detta styrsystem 

kan hjälpa Ekbacka i deras arbete med att implementera vision och strategi. Med sina 

finansiella och icke finansiella mått kan ett BSc skapa ett tydligt samband mellan 

visionen och det dagliga arbetet. Visionen och strategin blir tydlig för medarbetarna då 

de genom BSc:s perspektiv och mått, kan se hur deras arbete påverkar uppfyllandet av 

visionen. Visionen och strategin blir inte bara något som diskuteras på konferenser och 

möten utan något som kan kännas och upplevas i det dagliga arbetet.   

Studiens syfte var att utforma ett förslag till styrsystem för Ekbacka AB. Detta syfte har 

uppfyllts i och med utvecklandet av ett BSc för Ekbacka AB.  

VD:n på Ekbacka har godkänt detta BSc och anser det vara lysande för deras 

verksamhet. De har nu i början på maj 2011 påbörjat arbetet för att implementera det i 

verksamheten. Nedan presenteras det utvecklade BSc som Ekbacka kan använda som 

grund i deras fortsatta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

Figur 2.8 Ekbackas BSc
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6.2  Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie endast berör utvecklingen av styrsystemet BSc, så har implementering 

och uppföljning inte tagits upp i någon större utsträckning. Ett förslag till fortsatt 

forskning skulle vara att Ekbacka tar vid där studien avslutades, och börjar med att 

försöka bryta ner BSc i verksamheten och ta fram mål för varje mått. 

 

Det skulle även vara intressant att längre fram i tiden göra en utvärdering på om vision 

och strategi verkligen implementerats i Ekbackas verksamhet, samt om det råder 

konsensus om deras vision och strategi.  
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 Egenkonstruerad  
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PERSPEKTIVET 
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  Rörelseresultat 
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Elektroniska källor 

Om oss. Hämtad från <ekbacka.se> 26 mars 2011. 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Intervjuguide 1: VD, verksamhetschef samt kvalitetsansvarig 

 Namn? Roll/ansvarsområde? Anställningstid? 

 Er vision är: Att vara ett av Sveriges främsta behandlingshem i vår bransch, har 

ni någon uttalad strategi för att uppnå den? D.v.s. Hur skall ni gå tillväga för att 

uppnå visionen? 

- Är visionen relevant i förhållande till er storlek? 

 Arbetar ni efter några andra övergripande mål? 

 Vilka är era mest kritiska framgångsfaktorer? D.v.s. Vad måste fungera inom 

verksamheten för att ni ska kunna uppnå framgång? 

 Anser ni att alla inom organisationen är medvetna om visionen och målen? 

- Hur förmedlar ni vision och mål och varför? 

 Mäter ni verksamhetens prestationer i dagsläget? 

- I så fall hur går det till? 

 Upplever du att det finns problem i verksamheten som ett balanserat styrkort 

skulle kunna lösa? 

 Vad påverkar det finansiella resultatet mest i Ekbacka? 

- Hur kan ni påverka det? 

 Vilka är era huvudsakliga finansiella nyckeltal? 

 Vilka är era kunder?  

 Vad gör era kunder nöjda? 

- Hur tillfredställer ni dem? 

 Vilka är Ekbackas viktigaste interna processer? 

- Hur säkerställer ni processernas kvalité?  

- Varför är dessa de viktigaste? 

 Hur arbetar ni för att utveckla Ekbacka?  

- Varför gör ni detta?  

 Har personalen möjlighet att påverka denna utveckling? 
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 Vilket eller vilka av dessa perspektiv anser du vara viktigast? 

- Finns det andra perspektiv som speglar verksamheten? 

 
 

Intervjuguide 2: Omsorgspersonal 

 Namn? Roll/ansvarsområde? Anställningstid? 

 Är ni medvetna om Ekbackas vision, strategi och övergripande mål? 

- Hur tror ni att er arbetsinsats hjälper till med att uppnå Ekbackas vision, 

strategi och mål? 

 Vilka mål arbetar ni efter i ert dagliga arbete? 

 Utvärderas ert område i dagsläget? Hur utvärderas den? 

- Hur tycker ni att er prestation bör utvärderas? Varför? 

 Vad är det viktigaste för ert arbetsområde? (framgångsfaktorer)  

- Anser ni att ledningen är medvetna om detta? 

 Är ni medvetna om hur stora och var kostnaderna uppstår i ert ansvarsområde?  

- Kan ni påverka dem? 

 Vilka är era kunder? Vad gör dem nöjda? 

 Hur arbetar ni för att göra dem nöjda? 

- Varför gör ni på det viset` 

 Vilka är era viktigaste arbetsuppgifter? (interna processer)  

- Varför är dessa de viktigaste? 

- Finns det andra viktiga arbetsuppgifter? 

- Hur ser ni till så att arbetsuppgifterna genomförs på bästa sätt? 

 Vad kan ni göra för att bli bättre på era arbetsuppgifter? 

 Känner ni att ni kan vara med och påverka Ekbackas utveckling? 

- Finns det särskilda tillfällen för er att uttrycka era åsikter? 

 Hur upplever ni att ledningen förmedlar övergripande information till er?  

- Kan den bli bättre, i så fall hur?  

 


