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Abstrakt 

Titel: Designen av balanserat styrkort – En studie om en privat organisation som finansieras 
av offentliga medel. 

Författare: Håkan Strauss och Markus Rasmussen 

Handledare: Anders Wrenne 

Institution: Managementhögskolan – Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Den här studien avser att bidra med kunskap om hur en organisations ägarstruktur och 

finansieringsstruktur påverkar designen av balanserat styrkort. 

Metod: Studien använder sig av en deduktiv ansats utifrån befintliga modeller och teorier. Det 
empiriska materialet samlas in genom en kvalitativ arbetsmetod via den undersökta 
organisationens årsredovisning, hemsida och intervju.   

Slutsats: Studien pekar på att den undersökta organisationens design av balanserat styrkort 
påverkas till största del av dess ägarstruktur. Finansieringsformen påverkar till viss del genom 
dess ersättningsform.   

 

Abstract 

Title: The design of the Balanced Scorecard - A study of a private organization financed by 
public funds. 

Authors: Håkan Strauss and Markus Rasmussen 

Supervisor: Anders Wrenne 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration   

Purpose: This study intends to contribute knowledge about how an organization's ownership 

structure and financing structure affects the design of the Balanced Scorecard. 

Method: The study uses a deductive approach based on existing models and theories. The 

empirical data gathered through a qualitative method of working through the examined 

organization's annual report, website and interview. 

Conclusions: The study indicates that the examined organization design of the balanced 

scorecard is influenced largely by its ownership structure. Financing structure affect to some 

extent by its form of compensation. 
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1. Inledning 
________________________________________________________________ 
I detta kapitel introduceras läsaren till studiens uppkomst. Först presenteras en bakgrund till 

det valda ämnet som övergår till en problemdiskussion där ett vetenskapligt problem 

identifieras som mynnar ut i en problemformulering. Utifrån problemformuleringen beskriver 

syftet vad studien vill bidra med. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 
Balanserat styrkort (BSC) fick sitt genomslag i början på 1990-talet då Kaplan och Norton 

(1992) presenterade sina idéer för verksamhetsstyrning med hjälp av immateriella resurser. 

Uppkomsten av balanserat styrkort och immateriell verksamhetsstyrning har sitt ursprung i 

den kritik (Johnson och Kaplan, 1987; Johnson, 1992; Wallander, 1999) som riktades mot den 

traditionella verksamhetsstyrningen. Kritikerna menade att det är otillräckligt och ineffektivt 

att styra en verksamhet utifrån endast materiella tillgångar och traditionella finansiella 

perspektiv. Kritiken riktades då främst mot att den traditionella verksamhetsstyrningen var för 

kortsiktig, baseras på historiska händelser och har problem att motivera till förändring. 

Johanson och Skoog (2007) beskriver hur den traditionella verksamhetsstyrningen utgår från 

materiella resurser med monetära mått och instrument som baseras på historiska händelser 

samt hopp om att finna orsaker till det som redan har skett. Vidare menar Johanson och Skoog 

(2007) att ledord för den traditionella verksamhetsstyrningens är ordning och reda samt 

mätprecision. Den nya verksamhetsstyrningen vill enligt Johanson och Skoog (2007) 

inkludera de immateriella resurserna och fokusera på konsekvenser istället för orsaker. Vidare 

menar Johanson och Skoog (2007) att vikt ska ligga på att komplettera med icke monetära 

mått och instrument, fokusera mer på förståelse och påverkan än mätprecision samt fokusera 

mer på mobilisering av handling än ordning och reda.     

 

Kaplan och Norton (1992;1996) har genom BSC påvisat ett tillvägagångssätt att styra 

verksamheten med hjälp immateriella resurser. BSC har två särdrag enligt Olve, Petri, Roy J. 

och Roy S. (2003). Det ena är att det är enkelt utformat med nyckeltal för varje perspektiv 

som används vid identifierade av affärsaktiviteter. Det andra särdraget är att de olika 

perspektiven och nyckeltalen ska vara integrerade med varandra samt följa en viss logik. 

Integreringen i ett väl uppbyggt BSC ska göra det möjligt att se en tydlig affärslogik. Det vill 
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säga vilka belöningar väntar i framtiden för en organisation som handlar på ett visst sätt idag. 

Genom designen ska BSC tolka strategin i termer som anses vara viktiga för organisationens 

anställda och deras dagliga verksamhet. Olve, et.al. (2003) påtalar vikten av att bestämma 

omfattningen av BSC före det implementeras i verksamhet. Omfattningen bestäms i termer av 

hur stora delar av organisationen som ska omfattas, vilka anställda som ska involveras i 

processen. Kaplan och Norton (1999) menar att sammansättningen av nyckeltalen är viktig då 

det ämnar mäta beteende som speglar företagets strategi och vision. Många företag utvecklar 

strategier för sina kundrelationer, kärnkompetens och färdigheter men missar att reflektera 

över processen som leder fram till resultatet. Resultatet tenderar att analyseras genom 

finansiella nyckeltal först när aktiviteten är utförd. BSC kompletterar finansiella nyckeltal och 

som mått ämnar även BSC att mäta beteende under processen. 

 

Användningsområdet för BSC är stort enligt Johanson och Skoog (2007) då modellen 

tillämpas både inom privata och offentliga organisationer, stora och små organisationer samt 

av ideella organisationer. Det är svårt att fastslå hur många organisationer som använder BSC 

för att styra sin verksamhet jämfört med andra varianter av verksamhetsstyrning, men 

Johanson och Skoog (2007) påtalar att användandet av BSC är vanligt förekommande i 

Sverige och runt om i världen. Hur BSC används i praktiken beror på den organisation som 

använder modellen och dess övergripande mål. Kaplan och Norton (2001) beskriver 

skillnaden av målsättningen i att organisationer inom privat sektor försöker maximera vinsten 

och organisationer inom den offentliga sektorn har som huvuduppgift att förvalta. Kaplan och 

Norton (2001) menar att organisationer inom den offentliga sektorn använder BSC i syfte att 

effektivisera verksamheten i termer av lägre kostnader, färre fel och snabbare utförande. Det 

är ovanligt att organisationer inom den offentliga sektorn väljer en strategi som leder till att 

organisationen ämnar bli marknadsledare eller ha en intim kundrelation som är vanligt inom 

privat sektor. 

 

Även om BSC som verktyg för verksamhetsstyrning har goda intentioner blir inte utfallet 

alltid det önskade hos användarna. Mccunn (1998, i Johanson och Skoog, 2007) menar att 70 

procent av alla företag som implementera BSC misslyckas. Kaplan och Norton (2001) 

beskriver att misslyckande kan härledas till antingen designen av BSC eller processen runt 

införandet av BSC.  

 
 



	 	

	
	

8	

1.2 Problemdiskussion 
 
Johanson, Skoog, Backlund och Almqvist (2006) beskriver vilka problem som kan uppstå vid 

implementering och användandet av BSC. I artikeln debatterar författarna om orsaker till 

misslyckande vid användningen av BSC utifrån tidigare empiriska studier. Resultatet har lett 

till att författarna har delat in svårigheterna, eller dilemma som de kallar det, i de fyra olika 

typer svårigheter. En av svårigheterna är att översätta organisationens mål till en strategi vars 

syfte är att hjälpa organisationen att nå målen. 

 

Kaplan och Norton (2001) har identifierat att en av orsakerna till att användandet av BSC 

misslyckas är kopplat till designen. Vanliga fel som görs i designen av BSC är att det används 

för många kritiska framgångsfaktorer vilket leder till att det blir omöjligt att aktivt ta hänsyn 

till samtliga kritiska framgångsfaktorer i det dagliga arbetet, samt att nyckeltal och kritiska 

framgångsfaktorer inte speglar organisationens mål och strategi. Det kan sammanföras med 

Johanson et.al. (2006) problemidentifikation, att strategin inte genomsyras av organisationens 

mål. Vidare beskriver Kaplan och Norton (2001) att det används för få mätetal i vartdera 

perspektiv vilket medför att risken är stor att misslyckas med balansen mellan finansiella och 

icke finansiella mått. 

 

Syftet med BSC är att involvera de anställda i organisationens vision och mål genom att 

implementera strategin i det operativa arbetet enligt Kaplan och Norton (1996;2001). 

Samtidigt påtalar McCunn (1998, i Johanson och Skoog, 2007) att misslyckande i 

användningen av BSC kan härledas till att medarbetare inte är involverade i framtagandet av 

BSC eller tillräckligt upplysta av dess funktioner. Islam, Yang, Hu och Hsu (2014) diskuterar 

vilka faktorer som påverkar användandet utav BSC. De beteendemässiga faktorerna är 

medvetenhet om BSC, uppfattning om användarvänligheten, uppfattning om användbarhet 

och avsikt att använda. Den viktigaste är medarbetarnas medvetenhet om prestandan hos BSC 

vilket är en förutsättning för att de anställdas uppfattningar om användarvänlighet och 

användbarhet ska bli positiva. Det skapar förutsättningar för att medarbetarna ska förstå 

motiven till att BSC ska användas, vilket gör de mer villiga att använda BSC. Därför är det 

viktigt att medarbetarna är upplysta om organisationens övergripande målsättning och hur 

strategin ska förverkligas genom BSC som modell. 
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Rompho (2011) menar att den största orsaken till att implementeringen av BSC misslyckas 

beror på att strategin förändras frekvent. Mintzberg och Waters (1985) diskuterar två 

förhållningssätt som organisationer har gentemot strategier. Det första beskriver ett avsiktligt 

förhållningssätt där strategin planeras och ska genomföras utan påverkning av yttre 

störningar, exempelvis från politiska beslut. Det andra förhållningssättet beskrivs som 

framväxande och till skillnad mot det planerade synsättet förändras strategin under tiden 

beroende på yttre omständigheter.  Islam et. al. (2014) menar att planerad strategi är att 

föredra framför framväxande vid användandet av BSC. Det beror på att medarbetarnas 

uppfattningar förbättras och de har lättare att skapa medvetenhet om BSC betydelse när 

strategin är planerad. Chen och Jones (2009) menar att en annan anledning till att 

implementering av BSC misslyckas beror på att medarbetarnas mål inte synkroniserar med 

målen för BSC, som har skapats av organisationens ledare. Det kan finnas motsättning mellan 

vad ledare inom organisationer vill uppnå gentemot hur de anställda som arbeta operativt ser 

på målen, vilket medför att strategin kommer få svårt att lyckas. Ett annat problem med 

införandet av BSC menar Rompho (2011) är att nya mätningar involveras i styrkorten vilket 

gör det svårt att fokusera på vilka som är aktuella, det skapar problem då de kritiska styrtalen 

lätt kan överskuggas och går från tydliga till otydliga. Det kan kopplas till arbetet med 

designen av BSC och hur utformningen ligger till grund för hur det operativa arbetet med 

verksamhetsstyrningen är tänkt att fungera vid förändringar.   

 

Utifrån att BSC är en vanligt förekommande modell för verksamhetsstyrning i både privat och 

offentlig sektor, menar Kaplan och Norton (2001) att problematiken med att använda BSC 

inom offentlig sektor kontra privat sektor bottnar i monetära flöden. Inom privat sektor antas 

kunden vara den som betalar för produkten också vara den som utnyttjar produkten. Strategin 

kan då utformas efter kunden, vars roll är tydligt definierad. I offentlig sektor är den som 

betalar för produkten och den som utnyttjar produkten inte densamma. Vanligtvis betalar 

staten för produkten och medborgarna är de som utnyttjar den. Det leder till att offentliga 

organisationer har svårigheter att definiera vem som är kunden och vem strategin ska anpassas 

efter. För privata organisationer som finansieras av offentliga medel skapar det ytterligare 

problematik för utformandet av mål och strategiformulering. Dels finns det ett vinstintresse att 

ta i beaktning och utöver utmaningen att leverera en vinst måste även organisationer inom 

privat sektor, som är offentligt finansierade, hantera offentliga organisationers dilemma att 

definiera kunden. Är det kunden som utnyttjar produkten som är i fokus och bestämmer 

strategins utformning eller är det staten som finansiär arbetet fokuseras mot. Utifrån 
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användandet av BSC får det konsekvenser huruvida målen kommer speglas genom strategin 

beroende på vem som anses vara kunden, vilket påverkar utformandet som är en av de 

vanligaste orsakerna till att BSC misslyckas i praktiken. Rose och Cray (2010)  diskuterar att 

de strategiska målen hos offentliga verksamheter oftast skiljer sig från privata. Inom privata 

organisationer används liknande mätetal, exempelvis intäkter, vinst och avkastning på 

investering. För offentliga verksamheter används olika mätetal som skiljer sig beroende på 

användningsområde.  Ytterligare problem som finns hos organisationer som verkar inom 

offentliga områden menar Rose och Cray (2010) är ovissheten runt förändringar som 

uppkommer till följd av nya mandatperioder gällande styrande politiker, vilket kan innebära 

nytt ledarskap och att olika intressenter konkurrerar om olika sakfrågor.  

 

Diskussionen om hur BSC designas beroende på om BSC används inom privat eller offentlig 

sektor bottnar i vad som skiljer de åt.  Rainey, Backoff och Levine (1976) menar att den 

fundamentala skillnaden mellan offentliga och privata organisationer är ägarstrukturen. Inom 

offentlig sektor ägs aktören kollektivt av samhällets medborgare och syftar till att 

tillfredsställa samhällets behov av tjänster och produkter. Aktörer inom privat sektor ägs av 

entreprenörer och aktieägare som vill ha avkastning på satsat kapital. En annan stor skillnad 

menar Niskanen (1971, i Perry och Rainey, 1988) är finansieringsstrukturen. Där antas 

verksamheten inom offentlig sektor finansieras av skattemedel istället för av direkt betalande 

kunder. Dahl och Lindblom (1953, Perry och Rainey, 1988) menar att offentlig verksamhet 

helt styrs av politiska beslut. Det innebär att offentliga organisationer kan ses som en del av 

politiska system och privata organisationer snarare ska ses som en del i ett ekonomiskt 

system. Utifrån nämnda definitioner om vad som är offentlig respektive privat verksamhet är 

det svårt att bestämma om en organisation är offentlig eller privat per definition.   

Det finns organisationer som ägs och drivs av privata aktörer men som finansieras av 

offentliga medel. Den typen av hybridorganisation är något mitt i mellan en offentlig och 

privat organisation. Wamsleys och Zald (1973, i Perry och Rainey, 1988) menar att 

hybridorganisationer arbetssätt påminner mer om en privat organisations egenskaper i form av 

mål, beslutsprocess och struktur. Wamsleys och Zald får medhåll av Fottler (1981, i Perry och 

Rainey, 1988) i sitt påstående att hybridorganisationer agerar som privata organisationer 

utifrån mål, beslutsprocess och struktur.  

Trots skillnader i målsättningar mellan offentlig och privat sektor uppstår det tillfälle då de 

integreras i varandras verksamhet vilket Jordahl (2008) benämner som privatisering. Den 
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privata organisationen finansieras då av offentliga medel trots att de i grunden har olika mål 

för sin verksamhet. Det som påverkar designen av BCS i privata organisationer som 

finansieras av offentliga medel är bland annat lagar och förordningar. En annan faktor som 

kan påverka designen av BSC är ersättningsformen, enligt Lindqvists (2008) resonemang om 

kvalitet eller effektivitet. Det innebär att den privata organisationen beroende på intäktsform 

väljer att anpassa designen av BSC. Det variera om ersättningen utfärdas per utförd tjänst eller 

produkt eller om det är baserat på ersättning per timme eller dag. För en privat organisation 

innebär en ersättning per utförd tjänst eller produkt att det finns incitament att designa BSC 

med tydlig effektivisering som fokus. Detta för att öka intäkterna genom att producera mer. 

Om ersättningen är tim-eller dagsbaserad finns inte incitamenten i samma utsträckning att 

effektivisera processer utan istället fokusera på kvalitet. Det finns inget ekonomiskt intresse 

att producera mer när vinsten inte blir större för en privat organisation.  

När privata organisationer verkar tillsammans på marknader med offentliga verksamheter, 

innebär det att designen av BSC kan få betydelse för huruvida offentliga resurser utnyttjas 

effektivt eller inte. Jordahl (2008) diskuterar att privatisering av offentlig verksamhet sker för 

att skapa konkurrens som medför effektivitet inom vissa områden, exempelvis inom 

skolväsendet och sjukvården. Det tvingar offentliga verksamheter att jämföra sina kostnader 

med de privata organisationerna, vilket medför att ett BSC som fungerar effektivt i en privat 

organisation kan få betydelse för hur offentlig verksamhet utformar sin verksamhetsstyrning. 

Boyne och Chen (2007) menar att byråkrati oftast är förknippat med offentlig verksamhet och 

innebär att processer generellt tar längre tid än hos privata organisationer. Utifrån marknader 

där privata organisationer verkar tillsammans med offentliga organisationer, exempelvis 

skolväsendet, konkurrerar de privata organisationerna mot varandra för att generera och 

tillfredsställa kunder på bästa sätt. Jordahl (2008) beskriver en form av privatisering, 

kundvalsmodellen, där det är upp till kunden att välja offentlig eller privat verksamhet, 

exempelvis inom primärvården. Det innebär att de offentliga verksamheter kan ta efter 

effektiva tillvägagångsätt som privata organisationer använder sig av, samtidigt som 

konkurrensen mellan de privata organisationerna medför effektivt resursutnyttjanden av 

offentliga medel för allmänheten. 

Lindqvist (2008) beskriver att sjukvård, skola och omsorg är trovärdighetsvaror. Den individ 

som konsumerar en trovärdighetsvara befinner sig i ett informationsunderläge och även i 

efterhand är det svårt att avgöra produktens kvalité. Starka vinstmotiv kan därför få oönskade 

effekter på trovärdighetsvaror vilket medför en målkonflikt mellan privat och offentlig sektor 
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menar Dulleck och Kerschbamer (2006) samt Lindqvist (2008). Vidare ger Lindqvist (2008) 

exempel på hur privata vårdhem för ungdomsvård agerar utifrån rådande förutsättningar. I 

exemplet beskrivs hur privata vårdhem som får betalt för antalet vårddygn har starkare 

incitament att satsa på kvalité. Om vårdhemmet kan leverera en produkt med hög kvalité är 

det lättare fylla platserna. Samtidigt påtalar Lindqvist (2008) att de privata vårdhemmen har 

incitament att utnyttja informationsövertaget genom att hålla kvar vårdtagarna på hemmet, 

vilket hämmar ett effektivt användande av offentliga medel. Inom offentlig verksamhet finns 

inte de ekonomiska incitamenten. I motsats kan vårdhem som drivs i offentlig regi lockas att 

sortera bort de vårdtagare som anses som svårhanterliga. Monetära incitament kan motverka 

att arbetsuppgifter som anses vara betungande inte väljs bort menar Lindqvist (2008).  
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1.3 Problemformulering 
 

Utifrån från vår problemdiskussion formulerar vi följande problemformulering: 

 
• Hur påverkar finansiering och ägarskap designen av balanserat styrkort i en privat 

organisation som finansieras av offentliga medel?  

 

1.4 Syfte 
 

• Den här studien ämnar öka förståelsen för vilken betydelse finansieringsstruktur och 

ägarstruktur har för designen av balanserat styrkort. Kunskapen som presenteras som 

följd av denna studie avser att hjälpa personer som är involverade i framtagande av 

balanserat styrkort.    

 

1.5 Disposit ion 
 

Efter inledande kapitel som beskriver studiens uppkomst presenteras de metodval som ligger 

till grund för arbetet och den empiriska insamlingen. Arbetsgången tar ansats i ett kvalitativt 

förhållningssätt. Kapitel tre är av informativ karaktär och syftar till att läsaren ska få en 

förståelse för BSC och dess funktioner. I kapitel fyra beskrivs teorier som är relevanta för att 

förklara resultatet av vår undersökning. I efterföljande kapitel sammanställer vi empirisk data 

från den undersökta organisationens årsredovisning, hemsida och intervju. Den insamlade 

empirin syftar till att fungera som underlag för efterföljande kapitel. De två avslutande 

kapitlen sammanställer det empiriska materialet med hjälp av valda teorier genom analys och 

slutsats. I de här delarna presenteras svaren på studiens problemformulering och syfte. 
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2. Metod 
________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet för att uppnå syftet med studien. 

Inledningsvis beskrivs valet av ansats som förklarar hur vi förhåller oss till användandet av 

teorier och modeller. Valet av arbetsmetod bestäms utifrån vad som är lämpligt för att 

insamlandet av det empiriskt material ska analyseras på bästa sätt. Vidare ges motivering till 

vald bransch att undersöka samt hur informationsinsamlingen bedrivs och tolkas. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av ansats 
 

Den här studien syftar till att bidra med kunskap om hur ägarstrukturen och 

finansieringsstrukturen påverkar designen av BSC i privata organisationer som finansieras av 

offentliga medel. Därför lämpar sig ett förhållningssätt där vi använder befintliga teorier som 

utgångspunkt för att analysera den empiri som vi samlar in. Genom den empiriska 

undersökningen analyseras insamlad data med hjälp av existerande modeller och teorier från 

verksamhetsstyrning, agentteori och ägarstrukturer. Därför presenteras inga nya teorier eller 

modeller vilket Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver som en deduktiv ansats där 

forskare arbetar med befintlig teori och begrepp som utgångspunkt för att analysera den 

undersökta empirin. Motsatsen beskrivs som induktiv ansats där arbete bedrivs utifrån 

empiriskt material, det vill säga att undersökningen ligger till grund för att beskriva nya 

teorier och begrepp. 

 
Ryen (2004) beskriver skillnaden mellan de olika ansatserna och menar att hypoteser som 

utvecklas samt formuleras deduktivt härleds som empiriska konsekvenser av teorin, till 

skillnad mot induktivt där hypoteser skapas till följd av empiriska undersökningar. Ett 

induktivt förhållningssätt ämnar framställa ny teori utifrån den verklighet som har undersökts 

inom det valda problemområdet. I den deduktiva ansatsen läggs mindre vikt på att förklara 

nya teorier utan de som existerar förklaras och jämförs med den undersökta verkligheten, 

vilket passar vårt syfte med studien. De olika ansatserna sätter prägel för hur arbetet förhåller 

sig till teori och empiri. Då vårt problemområde har en mängd befintliga modeller och teorier 

är undersökningen beskrivande vilket Patel och Davidson (2011) menar är deskriptivt där 

vissa aspekter av ett fenomen undersöks. För vår forskning innebär det att designen av BSC är 
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aspekten som vi försöker förklara, genom att beskriva hur BSC designas i privata 

organisationer som finansieras av offentliga medel.  

2.2 Val av arbetsmetod 
	

För att utreda problemformulering och syfte krävs det att forskare väljer hur de ska gå tillväga 

för att lösa ett vetenskapligt problem. Det är av vikt att olika metodval jämförs och analyseras 

för att ge kunskap om den som är lämpligast, beroende på karaktären av det vetenskapliga 

problemet och vad som ska uppnås. Metodvalet kan jämföras med traditionellt strategiarbete 

där det förklaras hur mål ska uppfyllas. Utifrån vårt syfte att bidra med kunskap om hur olika 

faktorer påverkar designen av BSC, arbetar vi utifrån en metodik som ger en beskrivning av 

hur en privat organisation som finansieras av offentliga medel designa BSC. Då syftet inte är 

att göra en generaliserad undersökning finns det ingen anledning för oss att använda en 

statistisk metod som syftar till att ge en generell förklaring. En annan aspekt med valet av 

metod är tidsaspekten. Då tiden är begränsad är det problematiskt att genomdriva en större 

undersökning med flertalet organisationer i syfte att generalisera antagande om hur faktorerna 

påverkar designen av BSC. Därför har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod. Ytterligare 

en aspekt är problematiken med att få tillgång till privata organisationer som finansieras av 

offentliga medel samt tillämpar BSC som verktyg för verksamhetsstyrning.   

Utifrån metodval beskriver Patel och Davidson (2011) att det finns två huvudsakliga 

arbetsmetoder som forskare förhåller sig till, kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa 

beskrivs som en metod som förhåller sig numerisk. Inom statistik, som vetenskapsområde, 

behandlas information med hjälp av kvantitativa metoder och inom forskningsarbeten 

används det till att beskriva, bearbeta och analysera data. Vid kvantitativ forskning används 

siffror för att förklara insamlad data med syfte att närma sig det vetenskapliga problemet. Den 

kvalitativa metoden beskriver Patel och Davidson (2011) som en metod vars syfte är att få 

tydligare och djupare kunskap än den som kritiker menar icke fullständiga kvantitativa 

metoden. Ofta används textmaterial som verktyg för att bearbeta och analysera insamlad data, 

exempelvis genom intervjuer eller observationer. Vidare beskrivs att det inte finns någon 

entydigt metodik för att bedriva kvalitativ forskning utan det är beroende av bland annat 

forskningsområde och forskarens förhållningssätt. En skillnad mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod menar Patel och Davidson (2011) är att den kvalitativa forskningen inte 

behöver vänta till all data är insamlad. Istället kan forskaren arbeta löpande med analys under 

tiden som data samlas in och därigenom kan idéer uppstå hur forskningen ska fortgå. För att 
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arbetet ska fortgå och inte vara beroende av specifika intervjuer anser vi det lämpligt att 

arbeta kvalitativt. Inom kvantitativ metod är forskaren mer begränsad till att samla in all data 

för att göra en statistisk korrekt analys.  

 

2.3 Val av bransch att undersöka  
 

Utifrån ansats och val av arbetsmetod har en fallstudie genomförts av ett företag som drivs 

med privata intressen och finansieras av offentliga medel. Det lämpar sig då vi vill förklara 

och beskriva vissa aspekter av ett fenomen, i det här fallet designen av BSC. Vid valet av 

bransch utgår vi från vår problemdiskussion där vi identifierat och diskuterat 

hybridorganisationer som befinner sig emellan offentlig och privat verksamhet per definition. 

Inom privata organisationer skapas målen oftast med kunden i fokus för att nå det 

övergripande målet, att skapa vinst. Vid offentliga organisationer är det mer otydligt för vem 

målen skapas då det generellt handlar om att förvalta istället för att skapa vinst. 

Undersökningen ämnar bidra med kunskap hur finansiering och ägarstruktur påverkar 

designen av BSC för en organisation som bedrivs i en form av hybridmodell där 

organisationen bedrivs privat, men finansieras av offentliga medel. Därför är det motiverat att 

undersöka den svenska sjukvården och ett företag som verkar inom den branschen. Sedan år 

2008 gäller fritt vårdval inom primärvården enligt 1 kap. 1 § i lag om vårdvalssystem (SFS 

2008:962). Det medför att individen har möjlighet att själv bestämma vilken vårdcentral eller 

sjukhus den vill gå till. För patienten görs ingen skillnad på huruvida en vårdcentral eller 

sjukhus bedrivs av en offentlig eller privat aktör. Valet vilar på individen vilken vårdcentral 

eller sjukhus den väljer att använda sig av. 

 

2.4 Informationsinsamling  
 

För att ringa in vårt problemområde och få kunskap om dess nuvarande teorier, begrepp och 

modeller har vi använd oss av litteraturundersökning. Då vi använder oss av en deduktiv 

ansats med syfte att beskriva vissa aspekter av ett fenomen, har litteraturundersökningen 

behandlat böcker, vetenskapliga artiklar och lagar. Patel och Davidson (2011) beskriver att 

litteratur i form av böcker oftast sammanställer den kunskap som finns tillgänglig för ett visst 

fenomen och att vetenskapliga artiklar beskriver senare observationer om fenomenet. Utifrån 

det har artiklar och böcker skrivna av Kaplan och Norton (1992;1996;1999;2001) haft 
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inverkan på vår kunskap om BSC som modell för verksamhetsstyrning, exempelvis 10-stegs 

modellen som behandlar processen av BSC-designen. Det motiveras då Kaplan och Norton 

introducerade fenomenet. De vetenskapliga artiklarna som används har belyst olika aspekter 

av BSC som observerats sedan modellen introducerades.  

 

Utifrån litteraturundersökningen har grundkunskap om BSC och problematiken gällande 

designen presenterats. För att analysera insamlad empiri på lämpligt sätt har teori gällande 

ägarstrukturer, agentteori och strategi varit en del av senare litteraturstudie. Vi använder oss 

av kvalitativ metod för att beskriva och analysera insamlad data. Primärdata är empiriskt 

material som samlas in genom intervjuer, årsredovisning och hemsida. Sekundärdata är enligt 

Patel och Davidson (2011) information som har tolkats av någon annan och finns tillgänglig 

exempelvis via böcker, artiklar och hemsidor. I arbetet med att hitta lämpliga böcker och 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Blekinge tekniska högskolas bibliotek för 

litteraturinsamling av böcker och deras databas sumon@BTH som tillhandahåller 

vetenskapligt granskade artiklar. De sökord som vi använt oss av är: 

  

Principal-agent theory, Balanced Scorecard, strategy, balanserat styrkort, strategi, Balanced 

scorecard in public organizations, failure of Balanced Scorecard, public organizations, 

private organizations, management system, marketing, management system in public 

organizations 

 

2.5 Kvalitativ datainsamling 
 

Vi har valt att samla in och tolka empirisk data som finns tillgänglig hos den utvalda 

organisationens årsredovisning och hemsida. Data som finns tillgänglig på organisationens 

hemsida hjälper oss att kartlägga hur de designar sitt BSC i sin helhet. Detta syftar till att ge 

oss författare en tydligare bild hur organisationen designar BSC utifrån Kaplan och Nortons 

(1992) ursprungsmodell. För att förstå i vilket syfte BSC används, granskar vi den berörda 

organisationens verksamhetsberättelse som finns tillgänglig i årsredovisningen. Denna studie 

avser att undersöka hur ägar- och finansieringsstrukturen påverkar designen av BSC. Då 

finner vi det betydande att använda data som beskriver hur organisationen vill agera snarare 

än hur organisationen agerar i verkligheten. Tidigare forskning visar att det finns många olika 

variabler som påverkar hur BSC fungerar i praktiken. Genom att granska hur organisationen 
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vill använda BSC utesluter vi de variabler som kan påverka den praktiska användningen. 

Informationen som återfinns i årsredovisningen och hemsidan är av vikt för att få en klar bild 

hur organisationen designar BSC. Vid insamling av empiri nämner Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) att finns olika tillvägagångssätt. De olika alternativen som nämns är 

observation, elektronisk registrering och frågor till uppgiftslämnare.  För att komma mer på 

djupet i vår studie kompletterar vi med en intervju. Syftet med intervjun är att nå den 

informationen som rör finansiering och ägarskaps påverkan av designen i BSC som inte finns 

tillgänglig på hemsida eller årsredovisning. 

 

2.6 Kvalitativ intervju 
 

Utöver den information som finns tillgänglig på den utvalda organisationens hemsida och 

årsredovisning behöver vi komplettera med en intervju för att få en djupare förståelse i vår 

studie. För att få kännedom i vilken mån finansieringsstrukturen och ägarstrukturen påverkar 

designen av BSC används intervjun som underlag för att fånga beslutfattandes upplevelse av 

finansiering och ägarstrukturens påverkan av organisationens verksamsamhetsstyrning. 

Utifrån den data kan vi analysera hur det får konsekvenser för designen av BSC. Då vi inte 

undersöker de praktiska utförande av BSC väljer vi att intervjua en person med inflytande 

över designen av BSC i den berörda organisationen. För vår studie är det befogat att komma i 

kontakt med en person som varit delaktig vid upprättandet av BSC i den undersökta 

organisationen, för att få en förståelse för de val som gjorts vid skapandet samt vad som har 

påverkat designen av BSC. 

Frågor till uppgiftslämnare görs genom intervju och samtal menar Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2014). Med en intervju avses att en person ställer frågor till en annan person och att 

frågorna mer eller mindre är bestämda i förväg. Ett samtal är mer ett kunskapsutbyte mellan 

två parter. Vi har valt att sekvensera intervjun på det sätt som Patel och Davidsson (2011) 

kallar omvänd tratt-teknik. Det innebär att vi börjar med specifika frågor som ämnar ge svar 

på olika delaspekter. I vårt fall handlar det om att förstå den utvalda organisationens 

förhållande till dess finansiär. Även hur organisationen uppfattar sig själva ur perspektivet 

privat kontra offentligt. Vi varvar med stora öppna frågor för att intervjuperson ska aktiveras 

under intervjun. Som följd av att privatiseringen av välfärden har varit omdebatterad de 

senaste åren inom politiken, väljer vi medvetet att inte ställa värdeladdade frågor som kan 

härledas till detta, exempelvis varför offentliga medel ska delas ut till aktieägare istället för att 
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återinvesteras i verksamheten. Vi har beaktat den information som finns tillgänglig på 

organisationens hemsida och årsredovisning när vi har utformat frågorna för att undvika att 

ställa frågor om sådant vi redan vet och därmed inte utnyttja tiden på ett bra sätt.  Exempelvis 

ställer vi frågor som avser att fånga organisationens subjektiva uppfattning om sig själv och 

dess omvärlds påverkan. Frågorna presenteras i bilaga 1.  

För att stärka validiteten i arbetet skickas frågorna i förväg till respondenten. Det syftar till att 

respondenten ska förbereda sig på bästa sätt inför intervjun menar Ryen (2004). Nackdelen 

med detta förfarande är att respondentens möjlighet till att spontanitet minskas. Vidare 

kommer vi att spela in intervjun för att vi som intervjuare ska få möjlighet att fokusera på 

intervjun. För att intervjun ska fungera som ett bra underlag till analysen kommer vi föra 

anteckningar under tiden som den genomdrivs vilket Ryen (2004) förespråkar. 

 

2.7 Kvalitativ dataanalys 
 

Det insamlade empiriska materialet analyseras och förklaras med hjälp av relevanta teorier. 

Finansieringsstrukturen påverkan av designen i BSC förklaras utifrån principal-agent teorin. 

Syftet med det är att förklara förhållandet mellan den organisation vi undersöker, agent, och 

dess finansiär som är landstinget, principal. Det ger en förståelse för principalens påverkan av 

designen i agentens BSC. Ägarstrukturens påverkan av designen i BSC förklaras med hjälp av 

teorier från relationsmarknadsföring och kundens betydelse för privat samt offentlig 

verksamhet. Detta syftar till att belysa hur designen påverkas av kundens roll i 

värdeskapandet.   
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3. Balanserat styrkort 
________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel beskrivs hur balanserat styrkort används som verktyg i verksamhetsstyrning. 

För att läsaren ska få en förståelse för modellen behandlas balanserat styrkorts uppbyggnad, 

funktion och kritik mot modellen. 

___________________________________________________________________________  
 

3.1 Användningsområde 
 

Balanserat styrkort (BSC) är en modell för verksamhetsstyrning. Kaplan och Norton (1992) 

beskriver att modellen vanligtvis utgörs av fyra perspektiv som beskriver hur handlingar inom 

organisationen leder till ett finansiellt resultat. Det fyra perspektiven som BSC utgår ifrån är 

det finansiella, kund, process och lärande. Genom att identifiera och belysa viktiga aktiviteter 

i perspektiven kund, process och lärande skapar organisationen möjligheten att förstå 

helheten. Modellen är ett verktyg att styra verksamheten utifrån finansiella och ickefinansiella 

styrtal som har betydelse för verksamheten. Det finansiella perspektivet mäter det ekonomiska 

resultat och de övriga mäter handlingar som påverkar det ekonomiska resultatet. Genom BSC 

kan organisationen hålla koll på de ekonomiska resultaten, men även hur bra organisationen 

bygger upp kompetensen för att nå framgång. BSC har två särdrag enligt Olve et.al. (2003). 

Det ena är att det är enkelt utformat med nyckeltal för varje perspektiv som används vid 

identifierade av affärsaktiviteter. Det andra särdraget är att de olika perspektiven och 

nyckeltalen ska vara integrerade med varandra samt följa en viss logik.    

Syftet med BSC är att förse de beslutsfattande ledarna i en organisation med verktyg som gör 

det möjligt att navigera mot framtida vinster menar Kaplan och Norton (1999).  I dagens 

samhälle tävlar organisationer i mer eller mindre komplicerade miljöer, vilket gör det viktigt 

att hela organisationen förstår sina mål och metoder att nå dessa. BSC vill förenkla metodiken 

med att arbeta operativt med den faktiska visionen för att undvika att bli en modell som bara 

finns på papper. De finansiella målen är en viktig del även i BSC men modellen inkluderar 

också de faktorer som påverkar möjligheten att nå de finansiella målen  

BSC är resultatet av behovet att bygga upp en mix av konkurrensförmåga på lång sikt genom 

att mäta handlingar som är viktiga för organisationen som leder till den traditionella 

redovisningsmodellens faktiska utfall i det finansiella perspektivet. Kaplan och Norton (1999) 
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påtalar att BSC har kvar en del av de finansiella styrtalen i modellen. Finansiella styrtal 

beskriver historiska händelser, vilket fungerade bra i industrisamhället då organisationer inte 

behövde ta hänsyn till långsiktig kompetens eller kundrelationer i samma uträckning som 

dagens organisationer. Problematiken med finansiella styrtal som Kaplan och Norton (1999) 

beskriver är att de inte hjälper till att skapa framtida mervärde via investeringar i kunder, 

leverantörer, medarbetare, processer, teknologi och lärande. BSC kompletterar därför de 

finansiella styrtalen med styrtal på de handlingar som påverkar det framtida ekonomiska 

resultatet. Meningen är att BSC:s styrtal ska härledas ur organisationens vision och strategi.  

 

 

Figur 1. BSC ursprungsmodell, omarbetad från Kaplan och Norton (1996, s.54) 
 

 

3.2 Processen för att skapa BSC steg för steg 
 

Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver fyra övergripande områden som organisationer bör 

arbeta med för att implementeringen av BSC ska lyckas. De områden som beskrivs är 

strategiutveckling, verksamhetsstyrning, it och systemutveckling och lärande. Inom 

strategiutveckling menar författarna att företagets vision och strategi är en förutsättning för 

styrningen och BSC blir ett sätt att förmedla det organisatoriskt. Olve, Roy och Wetter (1999) 
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poängterar att strategiutvecklingen bör utvecklas i samband med införandet av BSC. Detta för 

att säkerhetsställa att inte andra processer inom organisationen påverkat strategin och därmed 

gör att BSC tolkar den gamla strategin i form av kortsiktiga framgångsfaktorer och mål. Inom 

området för verksamhetsstyrning menar Olve, Roy och Wetter (1999) att det ska vara 

förankrat i hur organisationens strategi bryts ner till mål och mått som ska tillämpas för de 

anställda i olika hierarkinivåer. Det syftar till att alla anställda ska förstå hur de bidrar med att 

uppfylla organisationens mål genom verksamhetsstyrningen. Det är därför av vikt att 

styrningen involvera rätt medarbetare för att uppnå rätt mål, exempelvis kan olika avdelningar 

använda olika delar av BSC vilket måste vara kartlagt innan införandet. När det handlar om 

IT och systemutveckling menar Olve, Roy och Wetter (1999) att det krävs att organisationen 

har rätt teknik för att BSCs mätvärden ska registreras och användas på ett korrekt sätt. Det är 

speciellt viktigt när organisationer inte har använt BSC innan och ska implementerar det för 

första gången. Därför behöver organisationer veta hur data ska samlas in och vilka system 

som behövs.  

Inom lärande beskrivs att processen med att införa BSC syftar till att påverka det dagliga 

arbetet i verksamheten. Dels kommer avvägningar att bli möjliga, exempelvis kan styrkortet 

visa vad som väntar på längre sikt om organisationen avböjer ett kortsiktigt beslut.  

Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver en generell utgångspunkt för organisationer som ska 

införa BSC. Ett införande av BSC kan likställas med att genomföra ett projekt. Tonnquist 

(2014) menar att ett projekt vanligtvis syftar till att skapa en förändring. En organisation som 

inför BSC vill åstadkomma en förändring i verksamhetsstyrningen menar Kaplan och Norton 

(1992;1996).   

I det inledande steget ska organisationen definiera sin egen roll i den bransch som den verkar 

inom. Detta sker genom intervjuer med organisationens ledning och de starkaste 

opinionsbildande ibland de anställda om vart organisationen befinner sig idag och vart den 

ska befinna sig i framtiden. För att underlätta kan modeller användas, exempelvis SWOT-

analys där organisationens interna styrkor och svagheter kartläggs tillsammans med externa 

hot och möjligheter. I det första steget ska intervjuer ge en bild av hur samspelade de anställda 

är gällande branschen och dess framtida utveckling menar Olve, Roy och Wetter (1999). Det 

andra steget syftar till att fastställa organisationens vision. De anställda som intervjuats samlas 

och diskutera organisationens vision då en gemensam vision är ett måste för att styrkortet ska 

få önskad effekt i framtiden. Tidsåtgången för den här delen är beroende på hur samspelta 

uppfattningarna i steg ett varit gällande hur de interna och externa förutsättningarna för 
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organisationen är. Vidare poängteras att visionen inte behöver vara helt fastlåst, men det 

underlättar processen om organisationen gemensamt är överens om färdriktning. Det ska ge 

möjlighet till organisationen att vara flexibel för yttre faktorer. Othman (2008) bekräftar Olve, 

Roy och Wetter (1999) tankar rörande det två första stegen och menar att organisationer bör 

använda sig av scenarioplanering. Det innebär att olika scenario kartläggs genom att 

identifiera externa faktorer som påverkar organisationen. Detta görs för att organisationen ska 

ha en plan för att möta oväntade händelser.   

När den övergripande visionen är bestämd beskriver Olve, Roy och Wetter (1999) hur arbetet 

övergår till att bestämma vilka perspektiv som ska användas. Det tredje steget handlar därför 

om att gemensamt fastställa vilka perspektiv som ska ingå i BSC-modellen. Perspektiven ska 

spegla organisationens verksamhetslogik och det ska vara tydligt hur perspektiven samspelar 

med varandra. Det är därför av vikt att organisationer utvecklar perspektiven utifrån sin unika 

vision och inte använder sig av någon generell metod. De vanligaste perspektiven är de som 

finns med i ursprungsmodellen som Kaplan och Norton (1992) presenterade i början av 1990-

talet. En del organisationer väljer även att involvera ytterligare perspektiv utöver de fyra 

ursprungsperspektiven. Det viktigaste med perspektiven är att de synkronisera genomgående 

med varandra. Exempelvis ska utvecklingsperspektivet berätta på vilket sätt organisationen 

ska arbeta på för att utveckla effektivare processer som ökar kundnyttan och som slutligen 

kan avläsas från det finansiella perspektivet.  

I det fjärde steget ska organisationen bryta ner visionen för varje perspektiv och formulera de 

övergripande strategiska målen menar Olve, Roy och Wetter (1999). Syftet med att bryta ner 

den övergripande visionen är för att klargöra hur målen ska uppnås genom det operativa 

arbetet, vilket beskrivs som en av styrkorna med användandet av BSC. En huvudsaklig 

frågeställning bör vara hur organisationen ska lyckas behålla sina konkurrensfördelar i 

förhållande med konkurrenterna. Genom att bryta ner visionen kan organisationen applicera 

olika strategier inom perspektiven som rör exempelvis kortsiktig eller långsiktig lönsamhet. 

Kaplan och Norton (1996) menar utifrån empiriska studier att organisationen bör tillämpar sin 

egna unika strategi i BSC. Detta medför att de viktigaste delarna av visionen förklaras inom 

respektive perspektiv, dels varför och hur de ska uppnås. Genom att konkretisera 

organisationens vision till det operativa arbetet ska det skapa en bättre förståelse hos de 

anställda att se sambanden i orsak-verkan.  

Fortsättningsvis beskriver Kaplan och Norton (1992;1996) samt Olve, Roy och Wetter (1999) 

att organisationen i det femte steget ska identifiera vilka som är de kritiska 
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framgångsfaktorerna. Utifrån de strategiska målen som identifierades i steg fyra ska 

organisationen i nästa steg prioritera de beroende på hur viktiga de är i processen att uppfylla 

den övergripande visionen. Det som ska kartläggas är vilka faktorer som påverkar mest, vilka 

kallas de kritiska framgångsfaktorerna. Förslag ges på att organisationen ska fastlägga de fem 

viktigaste framgångsfaktorerna för att visionen ska uppnås genom strategin. 

Framgångsfaktorerna är ett underlag för skapandet av nyckelmåtten. Det sjätte steget syftar 

till att utveckla mått, identifiera samband mellan orsak-verkan och skapa en balans i BSC. I 

det här steget ska organisationen välja lämpliga nyckelmått som syftar till att säkerhetsställa 

att strategin genomförs i samklang med den övergripliga visionen. Det är därför av vikt att det 

finns en balans mellan nyckeltalen för att förhindra att kortsiktiga och långsiktiga mål inte står 

i konflikt med varandra. Nyckeltalen skapas inom de olika perspektiven och det är viktigt att 

de tar hänsyn till organisationens övergripande vision och strategi och inte utveckla nyckeltal 

för att optimera verksamheten på kort sikt.  

I det sjunde steget ska det övergripande BSC fastställas enligt Olve, Roy och Wetter (1999). 

När de första sex stegen är genomförda ska styrkortet sammanställas och dokumenteras. Det 

ska sedan presenteras för organisationens berörda parter i form av ledning och övriga 

anställda som varit med i processen. Det är av vikt att alla inom organisationen får ta del av 

motiven till varför det utformats som det gjort. Det ska ge förståelse för kommande arbete 

med att bryta ner styrkortet, vilket även Islam et. al. (2014) påtalar.  I det åttonde steget ska 

organisationen bryta ner styrkortet till att bli tillräckligt konkret för de anställda i det 

operativa arbetet. Det är beroende av storleken på organisationen huruvida det behövs brytas 

ner mycket eller inte.  

I det nionde steget beskriver Olve, Roy och Wetter (1999) att organisationen ska formulera 

mål. För att organisationen ska följa upp att man är på rätt väg gällande den övergripliga 

visionen och strategin behöver mål formuleras för varje mått i syfte att säkerhetsställa att det 

uppfylls. Dels ska målen fungera som en indikator som visar om organisationen är på rätt väg 

eller om åtgärder behöver vidtas. I arbetet med kortsiktiga och långsiktiga mål är det viktigt 

att de inte motverkar varandra utan ska ses som en del i balansen av BSC.  

Under det tionde steget ska organisationen ta fram en handlingsplan. Den här delen handlar 

om att dokumentera vad som ska göras för att uppnå målen och visionen. Det ska framgå 

vilken tidsram de olika målen ska behandla, samt vilka som är ansvariga. Kotter och Cohen 

(2002) menar att det är av vikt att det finns en tidsplan för förändringen. Om det drar ut på 

tiden riskerar förändringen att inte bli av. Avslutningsvis beskriver Olve, Roy och Wetter 
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(1999) att det sista steget i processen handlar om att implementera BSC i praktiken. När 

organisationen väl har börjat använda sig av styrkortet är det viktigt att det löpande följs upp 

och kan anpassa sig efter den dynamiken som finns på organisationen. Det underlättar om 

organisationen har ett väl fungerande informationssystem som rapportera och lagra data för 

styrkortet. 

 

3.3 Det f inansiel la perspektivet 
	

De finansiella styrtalen ska fungera som riktmärke för målsättningar och styrtal i alla de andra 

perspektiven enligt Kaplan och Norton (1992;1996;1999). Varje styrtal som en organisation 

har valt att använda sig av ska ingå i en orsakskedja som leder till ett bättre ekonomiskt 

resultat. Integreringen i ett väl uppbyggt BSC ska göra det möjligt att se en tydlig affärslogik. 

Vidare menar Kaplan och Norton (1999) att det är vanligt att finansiella styrtal är kopplat till 

ökad omsättning, sänkta kostnader och högre kvalité, ökat resursutnyttjande och minskad risk. 

De finansiella målsättningarna och styrtalen har främst två syften menar Kaplan och Norton 

(1992;1996;1999). Det första syftet är att definiera det ekonomiska resultat som strategin 

väntas leda till. Det andra syftet är att fungera som en referens hur väl det fungerar i övriga 

perspektiv.  

De finansiella styrtalen varierar beroende var en organisation befinner sig i sin livscykel enligt 

Kaplan och Norton (1999). För ett företag som befinner sig i en tillväxtfas är vanliga styrtal 

procentuell omsättsökning och försäljningsökning för valda kundgrupper och marknader. Ett 

företag som befinner sig i en mognadsfas tillämpar lämpligast styrtal som anknyter till det 

traditionella resultatet. För ett företag som befinner sig i en skördefas görs inga större 

investeringar menar Kaplan och Norton (1999). De större investeringarna har redan gjorts 

under de två föregående faserna. Målet under denna fas är att maximera kassaflödet av de 

investeringar som gjorts i det förflutna, därför fungerar kassaflöde som ett vanligt 

förekommande styrtal under skördefasen. Kaplan och Norton (1999) beskriver samtidigt att 

olika affärsenheter inom samma företag kan befinna sig inom olika faser och därför kan 

styrtalen variera mellan olika affärsenheter inom samma företag.  

Vidare beskriver Kaplan och Norton (1996;1999) att det finns tre övergripande strategiska 

teman för det finansiella perspektivet. De är omsättningens tillväxt och mix, 

kostnadssänkning/produktivitetsökning samt resursutnyttjande/investeringsstrategi. 

Omsättning och mix handlar om att öka utbudet av varor och tjänster, nå nya kunder och 
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marknader, förändra mixen av varor och tjänster. Det är ett tema som är vanligt förkommande 

för ett företag som befinner sig i tillväxtfasen. Det som rör kostnadssänkning och 

produktivitetsökning handlar om att sänka de indirekta och direkta kostnaderna samt att dela 

gemensamma resurser med andra delar inom organisationen. Det är ett vanligt förekommande 

tema för ett företag som befinner sig i en mognadsfas. Vad det gäller företag som befinner sig 

i skördefasen används temat resursutnyttjande som handlar om att minska det arbetande 

kapitalet som krävs för att upprätthålla en viss volym.  

 

3.4 Kundperspektivet  
	

Kundperspektivet syftar till att identifiera de kund- och marknadssegment som organisationen 

har valt att arbeta mot enligt Kaplan och Norton (1999). Det är dessa segment som i slutet ska 

förverkliga de finansiella målsättningarna. Kundperspektivet ämnar underlätta för 

organisationen att samordna de viktigaste kundmåtten som enligt Kaplan och Norton (1999) 

är tillfredställelse, återköpsbenägenhet, värvning och lönsamhet. Detta gör det möjligt att 

konkret identifiera och mäta de värdeerbjudande företaget tänker erbjuda de utvalda kunderna 

och marknadssegmenten. Värdeerbjudande utgörs av de faktorer som påverkar de viktigaste 

kundmåtten. Med värdeerbjudande avses de egenskaper som den säljande organisationen 

tillhandahåller genom sina produkter och tjänster som syftar till att skapa lojalitet och 

tillfredställelse hos kunderna i målgruppen. Hur ett värdeerbjudande presenteras varierar 

mellan olika branscher, men det finns tre generella kategorier enligt Kaplan och Norton 

(1999). De är varan/tjänstens egenskap, kundrelation samt image och rykte. 

Kaplan och Norton (1999) menar att utfallsmåtten för kundperspektivet är generella och gäller 

alla typer av organisationer. Till kundperspektivets utfallsmått hör marknadsandel, 

återköpsbenägenhet, kundvärvning, kundtillfredsställelse och kundlönsamhet. Dessa styrtals 

samverkan kan beskrivas enligt bilden nedanför: 
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Figur 2. Kundperspektivet i BSC, omarbetad från Kaplan och Norton (1999, s.69) 
 

För att få störst effekt bör styrtalen anpassas efter var och en av de kundgrupper som en 

organisation räknar med ska genera den största tillväxten och lönsamheten menar Kaplan och 

Norton (1999). 

 

3.5 Processperspektivet 
	

Processperspektivet syftar till att identifiera de processer som har störst betydelser för att 

organisationen ska nå målen inom det finansiella perspektivet och kundperspektivet enligt 

Kaplan och Norton (1999). Vanligtvis utvecklar en organisation målsättning och styrtal för 

processperspektivet efter det att den har formulerat målsättning och styrtal för det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet. Denna ordningsföljd gör att organisationen ska fokusera 

på att mäta de processer som är nödvändiga för att tillfredsställa aktieägare och kunder.  

Alla organisationer är olika och har egna unika processer som skapar värde för kunden och 

genererar en vinst. Kaplan och Norton (1999) menar dock att det finns en generell 

värdekedjemodell som kan användas som mall när en organisation utvecklar mål och styrtal 

för processperspektivet. Kaplan och Norton (1999) har delat in värdekedjan i tre delar genom 
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att dela upp aktiviteterna innovation-, supply- och eftermarknadsprocessen. Med 

innovationsprocessen avses den process när en organisation identifierar behovet som finns på 

marknaden och tillgodoser behovet genom att ta fram varor och tjänster som tillfredsställer 

det behovet. Det andra steget i värdekedjan är supplyprocessen som handlar om hur en 

organisation producerar varor och tjänster samt distribuerar dem. Den tredje interna processen 

i värdekedjan är eftermarknadsprocessen som behandlar hur en organisation agerar efter ett 

köp har ägt rum. Det kan handla om att åtgärda fel och brister i produkten på ett snabbt och 

effektivt sätt. Inom processperspektivet varierar utfallsmåtten beroende på vilken bransch de 

används i, men vanligt förkommande mått kan vara spill, reklamationer, ledtider och/eller 

leveranskvalité.   

	

3.6 Lärandeperspektivet 
	

Det fjärde perspektivet i BSC innehåller målsättningar och styrtal som behandlar 

organisationens lärande och tillväxt. De målsättningar som fastställs för de övriga tre 

perspektiven identifierar vad organisationen måste behärska för att nå ett bättre resultat. De 

insatser som görs i lärandeperspektivet görs för att skapa förutsättningar för att lyckas i de 

övriga tre perspektiven. Kaplan och Norton (1999) beskriver att det finns huvudkategorier 

inom lärandeperspektivet i form av medarbetarnas kompetens, informationssystemets 

prestanda och motivation. Genom att investera i medarbetarnas kompetens och tekniska 

förutsättningar avser organisationen att stödja målen och styrtalen i de övriga tre perspektiven. 

Kaplan och Norton (1999) menar att de flesta organisationer använder sig av tre styrtal inom 

lärandeperspektivet i form av per1sonaltillfredställelse, personallojalitet och personalens 

produktivitet. Utöver de tre generella styrtal används sedan situationsunika drivande mått. De 

drivande måtten ska stimulera personalen och organisationen att öka kompetensen. De 

vanligaste drivande måtten som används är olika indextal på strategisk kompetens, tillgång till 

strategisk information och kronor investerade i utbildningen.  
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3.7 BSC som managementsystem  
	

Det är inte ovanligt att organisationer använder sig av resultatmätningssystem som 

kombinerar finansiella och ickefinansiella mått. Kaplan och Norton (1999) menar att många 

organisationer använder de ickefinansiella måtten endast för att punktförbättra kundkontakter. 

De övergripande finansiella måtten används på ett sätt som ger en tillräcklig bild av 

medarbetarnas insatser på lägre nivåer i organisationen. Vidare menar Kaplan och Norton 

(1999) att dessa organisationer använder sina finansiella och ickefinansiella utfallsmått bara 

som taktiskt feedback på kort sikt.  

BSC betonar att alla finansiella och ickefinansiella mått måste ingå i informationssystemen på 

alla nivåer i organisationen. Medarbetarna i organisationens nedre del av hierarkin måste 

förstå de finansiella konsekvenserna av sitt handlande. Utifrån Kaplan och Nortons (1992) 

beskrivning att BSC syftar till att hjälpa organisationen att nå ut med mål och vision genom 

hela verksamheten operativt, menar Norreklit (2000) att det inte kan garanteras att det 

fungerar i praktiken. Det kommer innebära ett glapp mellan de strategiska riktlinjer som tagits 

på förhand med de handlingar som faktiskt tas, vilket medför att syftet med BSC fallera. Även 

Chen och Jones(2009) påtalar risken med att organisationen inte får alla medarbetare 

involverade. Via empirisk studie kunde de konstatera skillnader i hur medarbetare främjar 

användandet av BSC beroende på om de var medvetna om organisationens strategiska mål. 

När medarbetarna blev medvetna om organisationens mål och vision ökade förståelsen för 

BSC och dess syfte, vilket medförde att de kunde se hur deras handlande fick effekt på 

organisationens ekonomiska resultat. När de inte blivit tillräckligt engagerade i de strategiska 

målen saknas förståelsen för BSC:s användning. Därför behöver inte införandet av BSC 

innebära en ökad involvering av vision och strategi hos de anställd som Kaplan och Norton 

(1992) menade. 

 Kaplan och Norton (1999) påtalar att BSC ska vara något mer än bara en godtycklig 

sammansättning av finansiella och ickefinansiella styrtal. BSC:s styrtal ska vara härleda ur en 

process som styrs av organisationens vision och strategi. Vidare bör BSC översätta affärsidé 

och strategi till gripbara målsättningar och styrtal. Det innebär att styrtalen står för en balans 

mellan det externa styrtal som riktar sig till aktieägare och kunder samt interna styrtal för de 

viktigaste processerna, innovationsförmågan, lärande och tillväxt. Vidare ska styrtalen 

balanseras mellan utfallsmått och styrtal som har betydelse för den framtida prestationen, 

även kallat drivande mått. BSC ska även ha en balans mellan objektiva mått som lätt kan 
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kvantifieras och subjektiva mått som är relevanta för den organisation som använder BSC, på 

de faktorer som bestämmer utfallet. Norreklit (2000) menar att orsak-verkanförhållanden som 

BSC baseras på inte alltid går att tillämpa. Utifrån orsak ska ett av perspektiven som används 

visa samband med de övriga perspektiven, vilket är ett av huvudargumentet för att använda 

BSC, att perspektiven länkas samman. Norreklit (2000) förklarar utifrån empiriska studier att 

alla affärsaktiviteter inte kan eller behöver förklaras med sambandslänkar mellan 

perspektiven. Istället menar hon att logiska förhållanden kan förklara aktiviteter. Exempelvis 

behöver kundlojalitet inom kundperspektivet inte innebära sambandsförankring i det 

finansiella perspektivet, i form av högre ekonomiska vinster. För att finna förklaring till det 

bör istället en ekonomisk kalkyl utarbetas för att bekräfta om det ger högre intäkter med lojala 

kunder.  

En organisation som använder BSC på ett lyckat sätt kan räkna in vinster i termer av ett 

fungerande strategiskt managementsystem för att orientera sig på längre sikt. BSC används då 

som stöd för några viktiga managementprocesser som:   

- Förtydliga och omvandla visionen och strategin 

- Kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal.  

- Planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ 

- Stärka strategisk feedback och lärande  

Othman (2008) beskriver risken med att användandet av BSC inte tar hänsyn till yttre 

omständigheter som påverkar organisationen, till följd av att de internerna faktorerna tar för 

stor plats för utformandet av vision och strategier. Konsekvensen menar Othman (2008) blir 

att organisationer som använder sig av BSC blir låsta till en fast vision och strategi som inte 

förändras i takt med yttre omständigheter, vilket behövs för att vara konkurrenskraftiga i en 

dynamisk miljö.       

 

3.8 Förtydliga och omvandla vision och strategi  
 

För att bestämma finansiella målsättningar måste ledningsgruppen bestämma om 

organisationen ska satsa på marknadstillväxt, lönsamhet eller kassaflöde. Vad gäller 

kundperspektivet så menar Kaplan och Norton (1999) att det är särskilt viktigt att definiera 

vilket kund- och marknadssegment som organisationen ska konkurrera om. Kaplan och 

Norton (1999) beskriver i ett exempel där de beslutande cheferna var överens om en strategi. 
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Däremot tolkade cheferna innebörden av strategin och vem strategin var ämnad på helt olika 

sätt. Det är därför viktigt att de som använder sig av BSC delar uppfattning om strategi och 

kundsegment. Med de finansiella och kundrelaterade styrtalen angivna går det att sätta upp 

mål och styrtal för de interna processerna. Detta steg anses av Kaplan och Norton (1999) vara 

BSC främsta fördel. Traditionella resultatmätningssystem koncentrerar sig på att förbättra 

befintliga processers kostnadsstruktur, kvalité och cykeltider. I BSC får de processer som 

gynnar ägare och kunder större utrymme. Vid detta steg identifieras oftast helt nya interna 

processer som organisationen måste behärska om strategin ska bli framgångsrik. När BSC 

upprättas förtydligas de strategiska målsättningar för organisationen och de faktorer som styr 

de strategiska målsättningarna identifieras. Den sista kopplingen till lärandeperspektivet tar 

fasta på betydelsen av investeringar i medarbetarnas kompetens. Dessa investeringar i 

medarbetare leder till förbättringar för de interna processerna, kunderna och aktieägarna 

menar Kaplan och Norton (1999). 

 

Figur 3. Strategi och vision i BSC, omarbetad från Kaplan och Norton (1999, s.20) 
 

3.9 BSC i  offentl iga organisationer  
	

Kaplan och Norton (2001) och Olve, Roy och Wetter (1999) menar att BSC går att använda i 

offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Kaplan och Norton (2001) beskriver att en 

organisation i offentlig sektor använder BSC i syfte att minska de operativa kostnaderna och 

med temat att minska kostnaderna eller att öka produktiviteten. Då det primära syftet med 



	 	

	
	

32	

offentlig verksamhet inte är att göra vinst handlar det om att utnyttja befintliga resurser till 

fullo för att nå målsättningar.  

Designen av BSC tenderar att se annorlunda ut i en offentlig verksamhet än i en privat 

verksamhet. Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver att balansen mellan lång och kort sikt är 

viktig även om BSC tillämpas av en organisation i den offentliga sektorn. Vidare menar Olve, 

Roy och Wetter (1999) och Kaplan och Norton (2001) att det finansiella perspektivet kan 

bytas ut mot något som passar verksamheten bättre. Anledningen till att det finansiella 

perspektivet kan bytas ut är att styrtalen inte berättar om organisationen presterar mot uppsatta 

mål. Kaplan och Norton(2001) använder som exempel att en myndighet som ska övervaka 

luftföroreningar kan ha som målsättning att minska utsläppen. Aktiviteterna som ryms inom 

BSC ämnar då att stödja aktiviteter som minskar utsläppen.  

Eftersom organisationer i offentlig sektor har svårt att identifiera kunden föreslår Olve, Roy 

och Wetter (1999) att kundperspektivet kan bytas ut mot ett relationsperspektiv. Detta för att 

se till organisationens relation med medborgare, leverantörer och näringsliv.  

Kollberg och Elg (2011) menar att det är en obalans mellan de olika perspektiven när BSC 

används i offentliga organisationer som följd av den överliggande målsättningen. I offentliga 

organisationer förväntas målet gynna en större grupp människor, till skillnad från Kaplan och 

Nortons (1992) ursprungsmodell som syftar till att skapa värde för ägarna. Kollberg och Elg 

(2011) påtalar att organisationer i offentlig sektor bör utveckla BSC efter sina egna villkor 

och acceptera att det finns en obalans mellan de olika perspektiven. 
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4. Teoretisk referensram  
________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras relevanta teorier som används för att analysera det empiriska 

materialet. Inledningsvis redogörs det för principal-agentteori som syftar till förståelse för 

hur finansieringsstrukturen påverkar designen av BSC. Teorin används för att förklara 

förhållandet mellan organisationen och dess finansiär. För analys om ägarstrukturen 

används ett teoretiskt resonemang om grundläggande skillnader mellan offentliga och privata 

organisationer. Vidare nyttjas teoretiska aspekter som visar skillnader på 

användarvänligheten med managementsystem för privata och offentliga organisationer. För 

förståelse om kundens roll beroende på organisationstyp används relationsmarknadsföring 

och mer specifikt kundens roll i värdeskapandet som en del av den teoretiska referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Principal-agentteori   
 

Förhållandet mellan principal och agent uppstår enligt Hagen (1990) som följd av att en eller 

flera individer anställer en eller flera individer för att utföra ett uppdrag. Relationen mellan 

staten och en privatägd underleverantör är ett exempel på ett sådant förhållande. Principal är 

den som beställer uppdraget och agenten är den som ska utföra uppdraget. Detta förhållande 

mellan principal och agenten innebär att agentens handling även har betydelse för principalen. 

För att agenten ska utföra uppdraget krävs det att agenten måste göra insatser för att uppfylla 

principals mål. Vidare innebär insatsen att agenten måste göra uppoffringar och som rationell 

nyttomaximerare vill agenten därför minimera insatserna för skapa stor nytta som möjligt för 

sig själv. Därför är utgångspunkten i denna teori att principalen och agenten har skilda 

intressen då de vanligtvis har olika incitament för att uppfylla målet. 

Jensen och Meckling (1976) definierar förhållandet mellan principal och agent på liknade sätt 

som Hagen (1990). Jensen och Meckling (1976) menar att relationen mellan principal och 

agenten kan ses som ett kontrakt där en eller flera principaler anlitar en agent att utföra ett 

uppdrag. Med uppdraget följer att agenten tilldelas viss beslutanderätt och handlingsutrymme. 

Om båda parterna i förhållandet försöker maximera nyttan av samarbetet finns det goda 

anledningar att anta att agenten inte kommer att handla utifrån vad som gynnar principal hela 
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tiden menar Jensen och Meckling (1976). Vidare påpekar Jensen och Meckling (1976) att 

principal kan förhindra att agentens intresse avviker alltför mycket genom att använda 

lämpliga incitament. Det handlar främst om att begränsa agentens möjligheter till att använda 

det tillförda medlet till ändamål som bara gynnar agenten. Till exempel kan det vara att 

agenten förbinder sig till att förbruka en viss del av det tillförda ekonomiska resurserna för att 

garantera ett beteende som inte missgynnar principal.    

Agentteorin härstammar utifrån två föreställningar som har utvecklats genom forskningen 

inom organisationsekonomi och institutionella beteende menar Gauld (2016). Den första 

föreställningen utgår från att individer och organisationer motiveras av handlingar som 

bejakar det egna intresset. Inom denna föreställning antas individer och organisationer vara 

rationella nyttomaximerare som söker möjligheter att tillfredsställa sig själva likt ett företag 

som söker fördelar för bättre ekonomisk resultat. Politikers beteende styrs av utökade 

budgetar, röster och intressegrupper som ligger i deras intresse. Vidare kan det leda till ett 

icke önskvärt beteende i form av maktmissbruk och korruption menar Gauld (2016). För att 

motverka den typen av beteende och istället stimulera till en önskvärd prestation upprättas 

policys och regler som agent som ska förhålla sig till. Utifrån förhållandet staten och 

underleverantören kan principalen påverka agenten till vissa handlingar genom exempelvis 

lagar. Den andra föreställningen kan också härledas från vilka incitament som finns. Den här 

föreställningen domineras av att både principal och agenten är rationella nytomaximerare. 

Genom att agenten anlitas för att utföra en tjänst som principal är i behov av antas agentens 

beteende även gynna principal. Vidare menar Gauld (2016) att denna åskådning vilar i att 

principal upprättar ett avtal som bevakar principals intresse. De handlingar som agent gör för 

att bevaka sitt eget intresse, gynnar även principal.           

 

4.2 Ski l lnaden mellan privat och offentl ig organisation  
 

Perry och Rainey (1988) menar att skillnaden mellan privata och offentliga organisationer kan 

definieras utifrån olika perspektiv såsom ägarstruktur, samhällsnytta och möjlighet att kunna 

påverka genom politiska val. Definitionen som vilar i ägarstrukturen är den mest använda 

menar Perry och Rainey (1988). Där anses offentliga organisationer ägas och finansieras av 

staten till skillnad från privata organisationer som ägs och finansieras av aktieägare och 

entreprenörer menar Chubb och Moe (1985, i Perry och Rainey, 1988). Definitionen som 
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bottnar i samhällsnyttan gör distinktionen vem eller vilka som organisationens verksamhet 

gynnar mest. Blau och Scott (1962, i Perry och Rainey, 1988) menar att offentliga 

organisationers verksamheter gynnar samhället generellt och organisationens fokus ligger på 

att säkerhetsställa tillförlitligheten. En privat organisations verksamhet antas gynna dess ägare 

i första hand och produktivitet är i fokus. Perry och Rainey (1988) menar att offentliga 

verksamheter går att påverka med politiska val. Genom valet kan medborgarna välja politiker 

som i sin tur styr verksamheten utifrån medborgarnas önskemål. Den möjligheten till 

påverkan finns vanligtvis inte i privata organisationer.  

Utifrån definitionen av privata och offentliga organisationer som vilar i vem det gagnar menar 

Chubb och Moe (1985, i Perry och Rainey, 1988) att målet variera beroende på 

organisationstyp. Målsättningen i en offentlig organisation är att producera en vara eller tjänst 

som förbättrar livskvalitén för samhällets medborgare. En privat aktörs målsättning är att 

maximera vinsten och tillgodose sina ägares intressen.  

 

4.3 Privata och offentl iga organisationers användarmöjl igheter av 
managementsystem 

  
Hvidman och Andersen (2014) menar att det finns flera varianter av managementsystem men 

att alla grundar sig i strävan att effektivisera ledningen av organisationen, exempelvis genom 

mål och resultat. Gemensamt för verksamhetsstyrningen är en process som är cyklisk. Utifrån 

de mål som organisationen formulerat används olika mätverktyg som indikatorer för att 

bekräfta om målen behöver justeras genom nya affärsbeslut. Hvidman och Andersen (2014) 

beskriver att olika varianter av verksamhetsstyrning används inom privata och offentliga 

organisationer. Boyne (2002) menar att en anledning till att offentliga organisationer använder 

sig av verksamhetsstyrning är att de blivit influerade av New public management som tar 

fasta i lyckade verksamhetsstyrningar från privata företag, för att implementera det i 

offentliga organisationer med syfte att skapa bättre effektivitet och prestanda. Murray (1975) 

menar att processerna inom verksamhetsstyrning ska vara oberoende av vilken sektor det 

används inom. Hvidman och Andersen (2014) beskriver att teoretisk argumentation påvisar 

att interna skillnader mellan privata och offentliga organisationer gör att verksamhetsstyrning 

inte nödvändigtvis lämpar sig inom båda sektorerna. Utifrån incitament, kapacitet och 

måltydlighet beskrivs faktorer som påverkar användarvänligheten för verksamhetsstyrning. 
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1. Incitament- Hvidman och Andersen (2014)  menar att när organisationer använder 

verksamhetsstyrning måste det finnas incitament för att ta beslut utifrån den informationen 

som uppkommer från olika prestandamått, vilket är en del av syftet med verksamhetsstyrning. 

Hvidman och Andersen (2014) beskriver att forskning inom verksamhetsstyrning generellt 

visar att offentliga organisationer har mindre ekonomiska incitament, vilket beror på att de 

använder symboliska mål istället för resultatinriktade. Swiss (2005) påtalar att byråkratin 

inom offentliga organisationer gör att incitamenten till ekonomiska resultat försummas till 

förmån för strävan att hjälpa en större massa ur ett samhällsperspektiv. Vidare menar Perry 

och Wise (1990) att privata organisationer drivs av starkare ekonomiska incitament i form av 

ekonomisk lönsamhet vilket stärker argumentation för att verksamhetsstyrning lämpar sig 

bättre inom privata organisationer.  

2. Kapacitet - Boyne och Chen (2007) beskriver att organisationer måste agera snabbt vid 

behov för att användandet av verksamhetsstyrning ska bli meningsfullt. Det handlar om att 

prestandainformationen syftar till att hjälpa organisationen att nå målen, men utan kapacitet 

att vara flexibel och ta snabba beslut brister användarvänligheten.  

3. Måltydlighet- Moynihan, Pandey och Wright (2012) beskriver att oklarheter i 

organisationers målformulering har negativ inverkan på användandet av 

verksamhetsstyrningen. Det innebär att organisationens anställda måste försöka tolka de 

komplexa målen som kan vara av politisk eller social karaktär när beslut ska fattas. 

 

4.4 Kundrelationer 
	

Kotler (2013) menar att marknadsföring behandlar kunders betydelse för organisationen och 

syftar till att skapa relationer med kunder som är vinstgivande. Utifrån syftet beskrivs två 

huvudsakliga mål, att skapa kunder genom att leverera bäst värde och att behålla nuvarande 

kunder genom att fortsätta tillfredsställa de.  

Kotler (2013) beskriver fem områden som organisationer måste ta i beaktning för att nå syftet 

med kundrelationer. Det första området beskriver vad kunder behöver, vill ha och kräver. Vad 

kunder behöver beskrivs som människors grundläggande behov för att leva, exempelvis 

fysiska behov som mat och kläder eller sociala behov som tillgivenhet och tillhörighet. Den 

här typen av behov är inte skapade av marknaden utan ligger i människans natur för att 

överleva.  
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Det andra området beskriver Kotler (2013) som marknadserbjudande där organisationer 

försöker tillgodose kundernas behov genom att erbjuda produkter eller tjänster som skapar 

värde hos kunden. Det tredje området behandlar att organisationer måste vara medvetna om 

hur kunden ser på värde och tillfredställelse. Utgångspunkten är att kunden har en uppfattning 

om värdet på produkter eller tjänster innan de köper den och att det upplevda värdet efter 

köpet resulterar i att kunden antingen känner sig tillfredsställd eller inte, vilket påverkar om 

kunden rekommenderar produkten eller tjänsten till andra potentiella kunder. Det är därför av 

vikt att organisationen balanserar förväntningarna på produkten eller tjänsten. Den fjärde 

delen handlar om utbyte och relationer vilket bidrar till att skapa utbytesrelationer mellan 

individer och organisationer. Det gäller både att skapa nya relationer men framförallt att 

behålla nuvarande kunder genom att skapa ett högre värde än konkurrenterna. Det femte 

området behandlar marknaden där köpare och säljare finns för att skapa utbytesrelationer.  

 

4.5 Kundanpassad marknadsstrategi   
	

När en organisation förstår komplexiteten med kunder och marknad kan de utveckla en 

kundanpassad strategi i syfte att skapa utbytesbara relationer och värde. Kotler (2013) 

beskriver två huvudsakliga frågor som måste besvaras innan strategin utvecklas, vilka 

konsumenter ska organisationer erbjuda produkter eller tjänster för och hur de kan 

tillfredsställa de på bästa sätt. Kotler (2013) beskriver tre steg för användandet av en 

kundanpassad strategi. 

Det första steget handlar om att välja vilket eller vilka kundsegment som organisationen vill 

tillfredsställa menar Kotler (2013). För att organisationer ska skapa vinstgivande relationer 

krävs att de vet vilka kunder som kan genererar värdet. I ett första led ska kunder delas in 

efter olika segment i marknaden. Därefter ska organisationer bestämma vilka kunder de vill 

rikta in sig på utifrån segment. Kotler (2013) menar att organisationer inte kan tillfredsställa 

alla kunder på marknaden utan segmenteringen och kundinriktning syftar till att hjälpa 

organisationen att nå de kunder som väntas bli vinstdrivande.   

Organisationen ska därefter välja ett tillvägagångssätt för att skilja sig från konkurrenter som 

verkar på samma marknad. Det handlar om att differentiera och positionera sig mot andra 

aktörer på marknaden som erbjuder likande produkter eller tjänster. Värdeskapandet vill visa 
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fördelar och högre värde hos organisationens produkter eller tjänster jämfört med 

konkurrenter, med avsikt att uppfylla kundens behov.  

I det tredje steget beskriver Kotler (2013) problematiken med beslutet om konsumenter, 

organisationen, eller samhället är av störst betydelse. Han menar att det finns fem olika 

grundtankar som organisationer utgår ifrån. Den första är produktionen och syftar till att 

konsumenter väljer de organisationer som kan leverera varor som är prisvärda. Därför måste 

organisationen arbeta med att öka effektiviteten gällande distribution och tillverkning. 

Produktkonceptet handlar om att konsumenterna vill ha produkter med hög kvalitet och 

prestanda, vilket medför att organisationen ska ägna fokus på att ständigt utveckla nuvarande 

produkter. Säljkonceptet innebär att organisationer säljer en produkt eller tjänst som 

konsumenter vanligtvis inte köper, exempelvis försäkring, vilket medför att de måste lägga 

energi på försäljningen för att påvisa dess värde. Marknadskonceptet bygger på att 

organisationens mål uppfylls genom att de vet vad konsumenterna vill ha och kan leverera det 

med bättre värde än konkurrenter. Den sista idén beskrivs ur ett samhällsperspektiv. Det syftar 

till att marknadsstrategin ska generera värde för både konsumenten och samhället. 
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5. Empiri 
________________________________________________________________ 

Det här kapitlet beskriver den insamlade empirin som ligger till grund för att besvara 

arbetets problemformulering. Empirin har samlats in genom Capios AB årsredovisning från 

2015, hemsida och intervju med Sveneric Svensson som är medicinsk chef för Capio Sverige 

och medlem i koncernledning. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Capio 
	

Capio AB, benämns som Capio senare i texten, är ett företag som bedriver sjukvård och 

erbjuder vård inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder (Capio AB, 2016). 

Verksamheten bedrivs genom sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2015 

arbetade 12 360 personer i koncernen och det utfördes cirka 4,6 miljoner behandlingar. I 

Sverige utgörs verksamheten av ett akutsjukhus, två närsjukhus, 30 mottagningar för 

specialistsjukvård, 18 mottagningar för psykiatrisk vård och 75 mottagningar för primärvård. 

Samtliga enheter inom koncernen använder Capio-modellen för att styra verksamheten. Capio 

finansieras av Landstingets budget genom offentliga medel. Svensson (2016) menar att 

sjukvården i Sverige historiskt sett har verkat på en icke konkurrensutsatt marknad och att det 

bedrivits som monopol av Staten. Han tror att det påverkar utvecklingen för sjukvården nu när 

privata företag finns på marknaden, men påtalar att sjukvården i Sverige fortfarande i hög 

grad styrs av politiker via lagar och förordningar. Svensson (2016) påtalar vid upprepade 

tillfällen att Capio står inför samma problematik som andra vinstdrivande företag, där 

utmaningen ligger i att förbättra den inre och yttre effektiviteten. Han säger även att Capio 

kan ses som vilket företag som helst i den aspekten. 

Sedan 30 juni 2015 är Capio AB noterat på Nasdaq Stockholm (Capio AB, 2016). Svensson 

(2016) berättar att Capio-modellen utformas av koncernledningen i samråd med olika 

nyckelpersoner som arbetar i olika delar av organisationen. I Capio AB (2016) årsredovisning 

för 2015 framgår det att koncernledningen består av sex personer där alla äger aktier i Capio. 

Koncernledningen tillsätts av styrelsen som väljs på Capios bolagsstämma. Vidare framgår 

det i Capio AB (2016) årsredovisning att det inte finns några aktierelaterade 

incitamentsprogram för koncernledningen.  
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Figur 4. Bolagsstyrning i Capio AB (Capio AB, 2016) 

 

5.2 Capios målsättning 
	

Svensson (2016) berättar om Capios övergripande målsättning och beskriver att Capio, som 

alla företag vill skapa nytta. Målsättningen för Capio är att leverera en sjukvård som upplevs 

ha hög kvalitet. Vidare påtalar han att Capio vill föregå med gott exempel genom att lösa de 

problem som finns inom sjukvården. Svensson (2016) menar att många personer inom 

sjukvården talar om resursbrist, men han själv menar att nya resurser i form av exempelvis 

mer personal inte alltid är lösningen på problemet. Capio försöker istället hitta lösningar runt 

effektivitet. Det innebär att organisationen strävar efter att arbeta med innovativa lösningar 

som inte alltid finns inom offentlig verksamhet, med syfte att ge en bra sjukvård och för att 

offentliga medel ska utnyttjas bättre. Fortsättningsvis menar Svensson (2016) att politiska 

lösningar oftast är att tillföra mer resurser i hopp om att lösa problemet, men han är osäker på 

om det är rätt väg att gå. Han pratar istället om att öka produktivitet och effektivitet med 

befintliga resurser borde får mer utrymme i debatten, vilket Capio-modellen är ett verktyg för. 
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5.3 Att f inansieras av offentl iga medel  
	

I Capio ABs (2016) årsredovisning framgår det att Capio finansieras av två källor. Den största 

delen, 88 procent, kommer från offentliga medel. De resterande 12 procenten kommer från 

patienter som bekostar sin sjukvård på egen hand. Grad av ersättning bestäms av 

förutbestämda tariffer som varierar beroende på behandling. Capio fakturerar Landstinget per 

utförd behandling.  

Svensson (2016) tycker att förhållandet mellan Capio och Landstinget är bra och att han ser 

Capio som en underleverantör till Landstinget. All vård vare sig det bedrivs privat eller 

offentlig är baserat på skattemedel, vilket medför att Capio ser sig som en del av den 

offentliga vården. Svensson (2016) berättar att Capio kan ses som ett komplement istället för 

en konkurrent till Landstinget. Han tror att utvecklingen kommer att påverkas positivt nu när 

privata företag finns på marknaden. Svensson (2016) tror inte att utformningen av Capio-

modellen har påverkats av att Capio verkar i en bransch som finansieras av offentliga medel. 

Han berättar att det oftast finns en förutfattad mening att organisationer antingen måste välja 

kvalitet eller lönsamhet. Han menar att det går att kombinera kvalitet och lönsamhet vilket 

Capio-modellen syftar till. Bara genom kvalitet i vården kan lönsamhet uppnås, lösningarna 

med kvaliteten måste dock vara effektiva poängterar Svensson (2016). 

 

5.4 Capio-modellen 
	

Capio-modellen är uppbyggd med fem perspektiv som består av ett finansiellt, två kund, ett 

process och ett lärande perspektiv (Capio AB, 2016). Delarna ska tillsammans skapa helheten 

för patienten och i bredare mening samhällsnytta. Syftet med modellen är att förverkliga 

strategin och målsättningen att leverera och utveckla god vård. Detta sker genom att 

finansiella och ickefinansiella styrtal kombineras. Capio själva beskriver modellens funktion 

enligt: 

”Patienternas behov och livssituation formar innehållet i våra kvalitetsambitioner, hur vi 

organiserar vårdarbetet, mäter och följer upp resultat för att ständigt förbättra kvalitet och 

processer. Vi får slutligen en ekonomisk konsekvens av vad vi åstadkommer i form av ett 

ekonomiskt resultat” (Capio AB, 2016)  
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Capio-modellen används inom alla delar av koncernen (Capio AB, 2016). Svensson (2016) 

menar modellen framförallt har utvecklas med hjälp av chefer inom de olika verksamheterna 

och det finns visst utrymme för diskussion om förändringar och synpunkter på dess nuvarande 

form. Svensson (2016) beskriver generellt modellen som ett verktyg för att skapa en 

gemensam kultur inom organisationen och han säger flera gånger under intervjun: 

”hela företaget ska ha ett språk och en kultur.” 

Modellen ska helst nå alla medarbetare men gör det inte i nuläget, främst är det cheferna som 

får utbildning i modellen. Vidare menar Svensson (2016) att man måste kunna se helheten, 

ofta tror människor generellt att privata organisationer bara talar om pengar. Han menar att de 

naturligtvis måste ha ett resultat som är positivt, för att folk ska vilja investera i 

organisationen, men att värderingar är lika viktigt, att förstå patienten och kunna bli bättre. 

Detta sker genom att utvärdera resurser för att förstå ekonomin.   

Capio-modellen består av en bas som utgörs av ledord som ska fungera som grundläggande 

värderingarna vilket ska genomsyra de olika delarna/perspektiven (Capio AB, 2016).  

  
Figur 5. Basen för Capio-modellen (Capio AB, 2016) 
 

Med kvalitet avses medicinsk kvalitet som handlar om att diagnoser och behandlingar utförs 

på ett korrekt sätt (Capio AB, 2016). Capio menar att medicinsk kvalitet är det viktigaste, men 

samtidigt behöver medarbetarna visa patienterna medkänsla och ansvar för att patienten ska 

uppleva kvalitet i besöket. Capio arbetar utifrån missionen att bota, lindra och trösta. Visionen 

som driver Capio är att allt sjukvårdsarbete ska leda till att varje enskild patient ska uppnå 

bästa möjliga livskvalitet.  
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5.5 Perspektiven  
	

Capio arbetar utifrån fem olika perspektiv. Inom varje perspektiv arbetas det med kritiska 

framgångsfaktorer och utfallsmått. 

 

 

Figur 6. Perspektiven i Capio-modellen (Capio AB, 2016) 
	

Det första perspektivet patientbehovet handlar om att kartlägga behovet av vilken behandling 

som behövs (Capio AB, 2016). Vårdbehovet syftar till att utforma den praktiska vården. Det 

är uppdelat i två delar. Diagnosen, eller diagnoserna, ska utgöra grunden för behandlingen och 

var i vårdkedjan patienten anses få bäst behandling. Livssituationen påverkar genom att alla 

patienter antas ha olika livssituationer. Faktorer som spelar in är ålder, kön, nationalitet, etnisk 

bakgrund, civilstånd, boendesituation etc. vilket i sin tur påverkar hur vården utformas. Capio 

genomför intervjuer med patienter för att säkerhetsställa att de upplever den kvalitén som 

förväntas (Capio AB, 2016). Svensson (2016) säger att intervjuerna är ett sätt att mäta 

patientnöjdheten inom patientbehovet.   

Det andra perspektivet är metoden som beskriver hur organisationen ska arbeta för att 

patienten ska få bästa möjliga vård (Capio AB, 2016). Det är genom att ständigt utvecklas 

inom detta område som kvaliteten kan öka produktiviteten vilket innebär att fler kan få hjälp 

till samma kostnad. Inom det här perspektivet beskrivs fyra delar som alla är viktiga för att 

organisationen ska leverera en god vård. Delarna beskrivs som fyra hörnstenar och innefattar 

modern medicin, god information, vänligt bemötande samt ändamålsenlig miljö och 
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utrustning. Utgångspunkten är att alla fyra delar måste fungera för att leverera vård av hög 

kvalitet.  

Det tredje perspektivet handlar om hur organisationens mål ska nå ut i det vardagliga arbetet. 

Det är inom detta perspektiv som organisering av anställda, ledning och resurser till kunden 

ska kartläggas för att fungera effektivt (Capio AB, 2016). Genom att ledningen ger ansvar till 

de anställda ska egna initiativ, självständighet och förbättringar vara en naturlig del av det 

vardagliga arbetet. Inom perspektivet ska kvalitet, produktivitet och ekonomi mätas i en 

struktur som speglar verksamheten. Inom perspektivet beskrivs fyra delar som visar vikten av 

organisationens insikter. Dessa är tydlig organisation, rapportering som speglar 

organisationen, utveckling/utbildning och operationell excellence.  

I det fjärde perspektivet finns kontinuerliga förbättringar som används för att mäta och 

utvärdera kvaliteten av vården (Capio AB, 2016). Capio använder sig av tre huvudresultat för 

att bedöma värdet av behandlingar hos patienter. Det första är det kliniskt observerbara 

resultatet som utfärdas av personalen, det andra är resultatet upplevt av patienten och det sista 

är patientens upplevelse av behandlingen. Dessa tre resultat kallas kvalitetsindikationer och 

var och en måste mätas. Genom att utvärdera indikationerna kan de ständigt förbättras genom 

mål och uppföljning inom organisationen. Vidare beskrivs att nyckeltal används för att sätta 

mål, mäta, förbättra produktionen, produktiviteten och använda resurserna på ett lämpligt sätt. 

Det är alla delar som ska användas för att förbättra vården. Nyckeltalen beskrivs som 

ickefinansiella och har tydlig koppling till det ekonomiska resultatet. Några av de centrala 

nyckeltalen som används är medelvårdtid, utnyttjandet av operationssalar och 

vårdavdelningar, antal patientbesök per läkare och sjuksköterska och antal patienter per 

vårddag. 

Det sista steget i sambandskedjan är det ekonomiska resultatet. Det ekonomiska resultatet är 

en nödvändighet för att kunna göra investeringar som syftar till att höja kvaliteten i vården. 

Vidare beskrivs det ekonomiska resultatet:  

”Tack vare korrekt, relevant och snabb rapportering får vi en direkt återkoppling av de 

finansiella konsekvenserna av vår verksamhet. Detta skapar förutsättningar för välgrundade 

beslut och löpande processförbättringar, vilket ger en mer effektiv resursanvändning och mer 

sjukvård för pengarna” (Capio AB, 2016) 

Det ekonomiska resultatet fungerar som feedback och beslutsunderlag för cheferna inom 

Capio.  
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5.6 Ickefinasiel la styrtal  i  Capio-modellen  
	

I Capio-modellen används en rad olika ickefinansiella styrtal som syftar till att förbättra det 

ekonomiska resultatet och servicen för patienten. Svensson (2016) beskriver exempel utifrån 

produktivitet och resurser. Vid produktivitet används mättal som beskriver hur många 

patienter som behandlas, exempelvis genom antal vårddygn och antal aktiva timmar under 

operationer, även kallat knivtid. Mättalen används för enskilda enheter, exempelvis 

avdelningar, för att det är svårt att mäta generellt i hela Sverige och inom hela verksamheten 

då många faktorer spelar in. Svensson (2016) berättar att mänskliga resurser mäts exempelvis 

i aktivt arbetade timmar per månad hos heltidsanställda. Måtten jämförs sedan med andra 

enheter, främst inom Capio för att utvärdera vad som är bra produktivitet eller inte. Svensson 

(2016) menar att det kan kopplas till arbetsmetoden, att det inte är säkert att det blir bättre 

sjukvård bara för att organisationer tillsätter mer arbetstimmar utan det handlar om hur de kan 

effektivisera befintliga resurser. Svensson (2016) säger att det säkert finns begräsningar i vad 

de får mäta gällande att de verkar i en offentlig bransch med specifika lagar, men att Capio 

inte är i närheten av den gränsen än. Vidare belyser han vikten av att göra kontinuerliga 

mätningar och följa upp insamlad data, det ska helst ske varje månad. 

Capio arbetar bland annat med Rapid recovery som är ett begrepp för snabb återhämtning. 

Exempelvis vid knäoperationer där tiden patienten behöver spendera på sjukhuset mäts. 

Svensson (2016) berättar att det finns behandlingar som gör att patienter inte behöver 

spendera mer tid än nödvändigt på sjukhuset efter att operationen är genomförd, vilket är ett 

kvalitetsmått de arbetar med, att effektivisera patientens tillfrisknande leder till att det blir en 

ledig vårdplats. Vidare beskriver Svensson (2016) att Capio vill utbilda patienter i god tid 

innan besök, god information är en viktig hörnsten för bra kvalitet. Det görs för att patienter i 

stor utsträckning känner oro när de inte vet sjukdomens omfattning och den informationen 

underlättar vårdprocessen för patienten menar Svensson (2016).  

 

5.7 Problem med BSC inom sjukvården  
	

Svensson (2016) beskriver vikten av finansiella mättal inom privat som såväl offentlig 

verksamhet. Han ser det som ett problem i offentlig verksamhet att mättal inte används 

tillräckligt konsekvent. Ett annat problem med offentlig sjukvård är att det inte finns intäkter 

utan bara kostnader, vilket skapar ett produktivitetsproblem. Ytterligare ett problem som 
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Svensson (2016) påtalar är att offentlig verksamhet är mer beroende av politiska beslut än 

privat verksamhet. Svensson (2016) menar generellt att det är en förutsättning att arbeta med 

finansiella mättal för att överleva, då ägare vill ha avkastning på sitt satsade kapital. Han gör 

ingen skillnad på privat och offentlig verksamhet gällande avkastning, skattebetalare vill ha 

avkastning i form av bra sjukvård. Svensson (2016) upplever problem med processen runt 

patienthantering till följd av involveringen i sjukvårdsbranschen. Problematiken ligger i IT-

systemen menar han. IT-säkerheten är så hög att systemen påverkas negativt, exempelvis blir 

personal utkastade ur systemet. Patientinformation är känslig information vilket medför den 

höga IT-säkerheten. Han ger exempel på att läkare sitter fast vid datarelaterade problem och 

mister därför möjlig tid med patienter, vilket påverkar produktiviteten. Det har en koppling till 

offentlig bransch genom att patientinformationen lagras i ett samordnat system med tydliga 

lagar och direktiv som Capio måste förhålla sig till. Svensson (2016) säger att det säkert finns 

begräsningar i vad de får mäta gällande att de verkar i en offentlig bransch med specifika 

lagar, men att Capio inte är i närheten av den gränsen än. 
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6. Analys 
________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras insamlad empiri med hjälp av utvalda modeller och teorier för att 
besvara syftet med studien. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Capio-modellen som BSC 
	

Utifrån Kaplan och Norton (1992;1996;1999;2001) samt Olve, Roy och Wetters (1999) 

beskrivningar av hur BSC designas i privat respektive offentlig sektor går det att konstatera 

hur Capio-modellen har designats. Inom privat sektor ingår ett finansiellt perspektiv och ett 

kundrelaterat perspektiv i designen av BSC. Inom offentlig sektor anses det inte vara möjligt 

att ha ett finansiellt perspektiv då det inte finns några intäkter utan endast kostnader. 

Kundperspektivet utelämnas i designen på grund av att kunden är svår att identifiera i 

offentlig verksamhet. Det beror på att det är svårt att avgöra vem som är kunden, om det är 

patienten som utnyttjar produkten eller om det landstinget som finansiera den. Det är svårt att 

översatta Capio-modellen direkt till den ursprungsmodell som Kaplan och Norton (1992) 

presenterade. Även om perspektiven har andra namn än i ursprungsmodellen går det att utläsa 

att perspektivens innehåll i Capio-modellen är likvärdiga med Kaplan och Nortons modell 

från början av 1990-talet.  

I Capio-modellen används utfallsmått av två anledningar påtalar Svensson (2016). Dels för att 

mäta de aktiviteter som är knutna till utfallsmåtten och dels för att jämföra mot andra enheter 

inom koncernen. Det stämmer väl överens med det Kaplan och Norton (1992;1996) beskriver 

hur utfallsmått ska fungera. Utfallsmåtten är knutna till aktiviteter som är viktiga för Capios 

verksamhet och som är knutna till vision och strategi. För att avgöra vad som är bra och dåligt 

resultat för utfallsmåtten utvärderar Capio efter jämförelse med övriga enheter inom 

koncernen.      

Capio-modellen utgår från fem olika perspektiv där samtliga syftar till att öka effektiviteten 

och produktiviteten (Capio AB, 2016). Perspektivens syfte och användningsområde går att 

kategorisera utifrån Kaplan och Nortons (1992) ursprungsmodell med finansiellt-, kund-, 

process- och lärandeperspektiv. De fem perspektiven ska gemensamt resultera i en helhet som 

ska spegla verksamhetens vision och strategi. Ett av perspektiven är tydligt kundrelaterat. 



	 	

	
	

48	

Inom perspektivet patientbehovet i Capio-modellen identifieras vilka behov som finns på 

marknaden, vilket påverkar hur verksamheten ska dimensioneras. Capio har tydligt definierat 

patienten som kund för sin verksamhet.  Det är patienten som är utgångspunkten för hur 

Capios organisation utformas. Att patienterna är nöjda med den service som erbjuds på Capio 

är vitalt för verksamheten. Det finns en stark korrelation mellan antalet patientbesök och det 

ekonomiska resultatet. 

Kaplan och Norton (1999) menar att kundnöjdhet och återköpsbenägenhet är ett av de 

vanligaste utfallsmåtten i kundperspektivet. Capio genomför intervjuer med patienter för att 

säkerhetsställa att patienterna är tillfreds med sitt besök. Det är ett sätt att ta in information 

och identifiera huruvida patienterna kan tänka sig att återkomma.    

Enligt Svensson (2016) ser Capio sig som vilket företag som helst i avseendet ekonomiskt 

resultat. Ett bra ekonomiskt resultat behövs för att driva runt den dagliga verksamheten, 

investera i moderna ändamålsenlig utrustning och för att tillgodose ägarna som vill ha 

avkastning på satsat kapital. Capio menar att alla aktiviteter som rör organisationen mynnar ut 

i ett ekonomiskt resultat. Det ekonomiska perspektivet fyller två funktioner enligt 

ursprungsmodellen av BSC. Det syftar till att definiera det ekonomiska målet och som 

referens för hur aktiviteterna fungerar i praktiken. Det ska även fungera som beslutsunderlag 

för verksamhetscheferna som arbetar i Capios organisation. 

Svensson (2016) berättar att han upplever det som en nödvändighet att arbeta utifrån 

finansiella nyckeltal. Han beskriver att Capio-modellen går att använda även i offentlig 

verksamhet men att den förmodligen inte skulle få samma effekt på grund av att offentlig 

verksamhet bara har kostnader. Det underlättar användandet av Capio-modellen att det finns 

intäkter. De finansiella talen ger feedback på huruvida det fungerar i de övriga perspektiven. 

Kaplan och Norton (1992;1996;1999) beskriver att processperspektivet syftar till att 

identifiera de processer som har störst betydelser för att organisationen ska nå målen inom det 

finansiella perspektivet och kundperspektivet. Svensson (2016) beskriver att Capio vill 

behandla fler patienter med samma resurser. Inom processperspektivet arbetar Capio med 

utfallsmått som knivtid, vårddygn och arbetade timmar. Utfallsmåtten är av intresse för både 

ägare och patienter. Det ligger i ägarnas intresse att Capio levererar en effektiv vård för att 

företaget ska vara lönsamt och ge ägarna avkastning på satsat kapital. För patienterna ligger 

vinsten i kortare väntetider för behandling. För att uppnå de mål som finns med utfallsmåtten 

jobbar Capio utifrån något de kallar för Rapid Recovery som syftar till att korta ner 
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återhämtningstiden på sjukhus. Capio försöker utbilda patienterna i sin sjukdom för att 

utnyttja tiden fram till operationen bättre och därmed korta ner rehabiliteringstiden efter 

behandling.  

Utifrån Kaplan och Nortons (1992;1996;1999) beskrivning av lärandeperspektivet går det att 

dra paralleller till aktiviteter i Capio-modellen. Capio beskriver att de satsar på personalens 

utveckling genom utbildning. Utveckling och utbildning av personalen hanteras av Capio-

modellens tredje perspektiv. Vidare beskriver Svensson (2016) vikten av personalens 

välbefinnande för att prestera mot utsatta mål. Kaplan och Norton (1992;1996) menar att 

utfallsmått inom lärandeperspektivet beskriver hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen. I 

empirin framkommer det att Capio genomför medarbetarundersökningar för att kartlägga 

trivseln på arbetsplatsen.  

Ett av Capio-modellens syfte är enligt Svensson (2016) att den ska bidra med ett gemensamt 

språk genom hela organisationen och medföra en kultur där alla anställda arbetar mot samma 

mål, att leverera en vård med hög kvalitet. Det kan tolkas genom Kaplan och Nortons (1992) 

idealbild, att BSC ska involvera alla hierarkier inom en organisation. Det är en förutsättning 

för att BSC ska fungera som ett managementsystem, att de anställda förstå vilka ekonomiska 

konsekvenser deras handlingar leder till. Utifrån Svenssons (2016) beskrivning att utbildning i 

Capio-modellen främst ges till chefer, kan Norreklit (2000) argumentation tillämpas, att 

organisationer ibland misslyckas med att involvera hela organisationen. Capio-modellen 

arbetas fram av organisationens koncernledning och därefter utbildas de olika enhetscheferna. 

Det operativa arbetet med Capio-modellen ska involvera alla anställda vilket sker genom de 

mättningar som görs i respektive perspektiv. För att BSC ska bli användbart som ett 

managementssystem måste de kritiska framgångsfaktorerna och nyckeltalen härledas utifrån 

den övergripande visionen som organisationen har enligt Kaplan och Norton (1992). I Capio-

modellen är det tydligt att det övergripande målet är att leverera en vård av hög kvalitet som 

ska genomsyra modellens uppbyggnad. Det sker genom en balans av interna och externa 

styrtal. De externa styrtalen utformas mot patienter och organisationens aktieägare medan de 

interna utformas genom processer/handlingar, innovation och lärande. Exempelvis utformar 

Capio traditionella styrtal som visar på ekonomiska resultat och utifrån kunden utformas 

kvalitetsmätningar som syftar till att förbättra patientupplevelsen. De interna styrtalen syftar 

till att bidra med handlingar som förbättra måtten för de externa styrtalen.  
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6.2 Finansieringsstruktur  

         
Capios förhållande till Landstinget kan beskrivas med hjälp av principal-agentteorin. I den här 

studien är det Landstinget som är principal och Capio som har rollen som agent. Capios 

verksamhet finansieras genom landstingets budget. De har skilda intressen i egenskap av olika 

ägarstrukturer. Capio ägs av privata investerare som förväntar sig avkastning på sitt satsade 

kapital medan Landstinget är en offentlig organisation som ägs av staten och därmed 

samhällets medborgare. Som agent vill Capio minimera sina insatser som Hagen (1990) 

beskriver det. Capio bekräftar genom Svensson (2016) att de vill öka outputen via högre 

produktiviteten och effektiviteten med befintliga resurser för att tillgodose sina ägare med 

önskad avkastning. Capio-modellen syftar till identifiera aktiveter i värdeskapandet som 

förbättra produktiviteten och effektiviteten.  

Capio vill arbeta fram innovativa lösningar som även Landstinget kan dra nytta av. Utifrån 

denna målsättning går det att beskriva förhållandet mellan Capio och Landstinget med den 

delen av principal-agentteorin som säger att både principal och agent är rationella 

nyttomaximerare. För att Capio ska agera utifrån Landstingets önskemål finns det enligt 

Capio ABs (2016) årsredovisning förutbestämda tariffer som varierar beroende på vilket 

behandling det gäller. Det innebär ersättning betalas utifrån antalet behandlingar och inte 

antalet arbetade timmar. Capio har således incitament att effektivisera verksamheten som inte 

hade funnits om Capio fakturerade Landstinget utifrån timtaxa. Detta förhållningssätt 

påverkar Landstinget Capio att utforma BSC på ett sätt som stimulerar till innovation. Gauld 

(2016) beskriver att agentens beteende styrs av vilka incitament som finns. Genom att Capio 

fakturerar Landstinget för antalet behandlingarna som utförs finns det incitament för Capio att 

förbättra effektiviteten och produktiviteten. Ökningen i effektivitet innebär ett bättre 

ekonomisk resultat för Capio och att fler människor får behandling. Capio hjälper Landstinget 

att producera vårdtjänster utifrån den efterfrågan som finns. Vinsterna i samarbetet fördelas 

genom att Capio gör ett ekonomiskt resultat och Landstinget får tillbaka ett bättre 

resursutnyttjande. 

Utifrån Gaulds (2016) resonemang att agenten handlar utifrån egen vinning är 

finansieringsformen ett sätt att stävja den typen av beteende som innebär ineffektivt 

resursutnyttjande. Capio skulle haft incitament för långa behandlingar om ersättningen skulle 

vara timbaserad från Landstinget.   
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Svensson (2016) säger att Capio betraktas som ett komplement till Landstinget och 

understryker att Capio inte ska ses som en konkurrent i förhållandet. Det vittnar om att båda 

parter strävar mot samma mål men med olika incitament för att uppfylla målen. Båda parter 

bidrar till samhällsnytta genom att producera den vården som efterfrågas av samhället. 

Styrande politiker ser till att det finns vård att tillgå för allmänheten vilket innebär att de gör 

sin plikt mot samhället. Capio bidrar till samhällsnyttan genom att leverera vård på ett 

effektivt sätt som genererar avkastning till sina ägare.   

Utifrån principal-agentteorin som säger att agenten, eller Capio, är en rationell 

nyttomaximerare går det att anta att Capio väljer att designa BSC på det sätt som ger bäst 

resultat för ägare och kunder. Moynihan, Pandey och Wright (2012) beskriver att 

verksamhetsstyrningen ofta misslyckas då det finns en otydlighet i målbilden. I Capio finns en 

tydlig målbild vilket gör att verksamhetsstyrningen anpassas för att skapa bäst förutsättningar 

för att lyckas (Capio AB, 2016).  

Svensson (2016) upplever inte att det finns några begränsningar just nu i vad de får mäta på 

grund av lagar, moral eller etik inom vårdbranschen. Othman (2008) påtalar att 

managementsystem kan fallera på grund av att organisationer väljer att bortse från yttre 

faktorer till förmån för interna faktorer. Capio-modellen utformas efter de yttre faktorerna 

som de måste ta hänsyn till, exempelvis lagen om fritt vårdval för medborgarna i Sverige. 

Othman (2008) beskriver att konsekvensen av att fokusera för mycket på interna faktorer 

leder till att visionen blir fastlås och inte alltid stämmer överens med verkligheten. Detta 

menar han har betydelse för om organisationen ska vara konkurrenskraftig på marknaden. Då 

Capio inte ser sig själva som en konkurrerande organisation på marknaden behöver de endast 

ta hänsyn till yttre begränsningar i form av politiska beslut och lagar för att 

verksamhetsstyrningen ska fungera. 

 

6.3 Ägarstruktur 
	

Capio är ett aktiebolag som drivs i privat regi men är verksamma på en marknad som är 

präglad av offentliga organisationer. Utifrån Perry och Rainey (1988) vill den privata aktören 

generera så hög vinst som möjligt. Problematiken för Capio ligger i att de verkar på 

marknaden för sjukvård, som finns till för att tillgodose Sveriges medborgare med vård i ett 

större samhällsperspektiv. Capio ser sig som ett komplement till Landstingen menar Svensson 
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(2016) vilket gör att deras målsättning kan tolkas som en mix av Perry och Rainey (1988) 

teori om hur mål formuleras beroende på ägarstruktur. De menar att offentliga organisationer 

utformar sina mål för att tillgodose en förbättrad livskvalitet för allmänheten medan den 

privata antas maximera vinster för att tillgodose ägarnas intresse. För Capios del innebär det 

att de måste redovisa ett positivt resultat för att individer ska vilja investera i organisationen 

men att de genom effektivisering kan hjälpa landstinget att förbättra livskvaliteten hos 

allmänheten. Det kan förklaras att Capios ägarstruktur med koppling till Landstinget ger en 

delad målsättning. Svensson (2016) menar att Capios övergripande målsättning är att leverera 

en sjukvård med hög kvalitet. För att leverera den kvalitativa sjukvården krävs dock ett 

positivt resultat vilket skiljer sig från den offentliga organisationen.   

Kaplan och Norton (2001) påpekar att designen av BSC i offentliga organisationer vanligtvis 

utformas med syfte att hålla nere kostnader och öka produktiviteten. Svensson (2016) påtalar 

att Capio vill visa vägen för den svenska sjukvården genom att effektivisera processer för att 

tillgodose fler människor sjukvård till samma kostnad. Utifrån de förhållande som Capio 

bedrivs genom kan generella antaganden om vad som är offentligt och privat inte användas 

fullt ut. Till följd av att de finansieras av Landstinget medför det ett förhållande där de måste 

förvalta ersättningen väl för att fortsätta bedriva verksamheten, vilket gör att den traditionella 

vinstmaximering måste anpassas efter marknaden där de verkar. Kaplan och Norton (2001) 

menar att offentliga organisationer har svårt att definiera kunden vilket medför att 

kundperspektivet generellt kan bytas ut i designen av BSC. I detta avseende utformar Capio 

sitt styrkort med utgångspunkt i vad privata organisationer tenderar att göra. 

För att verksamhetsstyrning ska fungera tillfredställande måste det finnas incitament, 

kapacitet och måltydlighet i organisationen enligt Hvideman och Andersens (2014) 

resonemang. De tre olika delarna finns att tillgå i Capios organisation. Incitamenten finns som 

följd av korrelationen mellan antalet patientbehandlingar och det ekonomiska resultatet. I 

egenskap av att Capio är en privat aktör finns även kapaciteten, Svensson (2016) säger att 

Capio har lättare att agera då de inte är lika beroende av politiska beslut som offentlig 

verksamhet är. Samtidigt påtalar Svensson (2016) att det kan finnas begränsar i vad de får 

mäta i den bransch de verkar i. Genom det empiriska materialet går det att konstatera det 

ekonomiska resultatets betydelse för Capios verksamhet, vilket gör att målbilden därmed är 

tydlig. Alla tre delar finns således på plats i Capios organisation. Det innebär att Capio 

fungerar som en privat aktör i den mening som Hvideman och Andersen (2014) beskriver.  
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Utifrån teori om principal-agent och ägarstrukturer är ett av Capios incitament att generera 

fler vinstdrivande kunder vilket förklaras utifrån marknadsföring och värdeskapande 

relationer. Det syftar till att visa nyttan för både kunden och organisationen i en värdekedja. 

Capio-modellen är uppbyggd med kunden eller patienten i fokus vilket ämnar leda till ett 

positivt resultat för organisationens aktieägare. Till skillnad mot offentliga organisationer där 

målen antas gagna en större massa blir därför den enskilde kunden viktigare för Capios 

privata organisationsstruktur.  

Alla perspektiv inom Capio-modellen beskriver handlingar som utformas utifrån patientens 

perspektiv (Capio AB, 2016). Kotler (2013) påtalar att förmågan att skapa nya kunder och 

behålla nuvarande är ett av de viktigaste argumenten för att skapa värde för kunden och i sin 

tur organisationen. I Capio-modellen utformas mätningar som syftar till att identifiera vad 

patientens behov är, vilket Kotler (2013) menar är en förutsättning för att kunna generera 

värdeskapande relationer. Exempelvis utförs resultatmätningar efter patientbehandlingar som 

syftar till att patienten ska berätta om sin upplevelse. Utifrån det resultat som inhämtas kan 

Capio mäta behovet som eftersträvas med syfte att tillfredsställa patienten. Trots att Capio ser 

sig som ett komplement till Landstinget innebär det att Capio är i behov av att kunder väljer 

att besöka deras anläggningar, för att göra ett ekonomiskt resultat. Det innebär att de förmedla 

ett marknadserbjudande som gör att patienter upplever ett värde genom att besöka Capio. 

Detta menar Kotler (2013) ska mätta ett behov hos kunden samtidigt som det skapar ett värde.  

För att skapa balans mellan vad patienten har för någon uppfattning om Capios tjänster före 

och efter besöket, använder Capio sig av förberedande utbildning. Det har som syfte att 

patienten ska vara förberedd för att slippa oro och ångest innan och efter besöket. Utifrån 

Svenssons (2016) erfarenhet menar han att patienter vanligtvis är oroliga på grund av otydlig 

kommunikation i sjukvården. För att förebygga detta använder Capio sig utav utbildning som 

en del av marknadserbjudandet. Enligt Kotler (2013) görs det för att differentiera sig från 

andra aktörer på marknaden. För Capios del är det snarare ett tillvägagångssätt att visa vägen 

för övriga organisationer i sjukvården än att konkurrera. Som Svensson (2016) påtalar vill 

Capio visa på metoder som kan vara användbara för att den offentliga sjukvården ska bli 

effektiv och att samhället ska ha råd. 

Enligt Kotler (2013) innebär det en marknadsorientering som gynnar konsumenten och 

samhället. Patienten får vård av hög kvalitet och den offentliga sjukvården kan ta efter och 

utveckla effektivare processer som gagnar samhällets medborgare. Detta påtalade Svensson 

(2016) när han berättar att lönsamhet endast går att uppnå med kvalitet. Lönsamhet skapas 
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genom arbetet med en hög kvalitet genom effektiva processer. Utifrån principal-agentteori 

betyder det att lönsamhet för Capio bidrar till att uppnå Landstingets målsättning. 
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7. Avslutning 
________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats utifrån problemformulering och syfte. Det 

presenteras även kritik mot arbetet och förslag på vidare forskning.  

___________________________________________________________________________  
	

7.1 Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur en organisations ägarstruktur och 

finansieringsstruktur påverkar designen av balanserat styrkort. Kunskapen som presenteras 

som följd av denna studie avser att hjälpa personer som är involverade i framtagande av 

balanserat styrkort.  För att uppnå syftet har vi använt oss av följande forskningsfråga: 

• Hur påverkar finansiering och ägarskap designen av balanserat styrkort i en privat 

organisation som finansieras av offentliga medel? 

 

Utifrån den undersökta organisationens design av BSC finner vi att de utformar den likt 

privata organisationer som finansieras av kund. Denna studie visar att ägarstrukturen har 

störst påverkan hur organisationen designar BSC. Det finns ett tydligt kundfokus i den 

undersökta organisationens BSC som vittnar om det. Det finns emellertid faktorer inom 

finansieringsstrukturen som påverkar organisationens design av BSC.  Det tydligaste 

exemplet är att ersättningen regleras utifrån antalet behandlingar. Finansieringsformen gör att 

det finns incitament att förbättra produktiviteten och effektiviteten som inte finns i offentlig 

verksamhet. Det yttrar sig genom de mättal som den undersökta organisationen använder sig 

av. Antal vårddygn vittnar om att de anpassar mättalen efter hur finansieringen är uppbyggd. 

 

7.2 Avslutande diskussion 
	

Vi kan konstatera att den undersökta organisationen inte påverkas av finansieringsformen i 

samma utsträckning som offentliga organisationer. En möjlig orsak till det är att den 

undersökta organisationen inte behöver hantera de svårigheter med att definiera kunden i 

samma utsträckning som traditionell offentlig verksamhet. Det beror på att den organisationen 
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vi har undersökt är mer fristående från styrande politiker. Även om organisationen finansieras 

av offentliga medel som fastslås av politiker, saknar de inflytande över tillsättandet av 

tjänster. De styrande inom den undersökta organisationen är därför inte direkt underordnade 

till politikerna. Det kan ha betydelse för problematiken att identifiera vem som är kund. 

De övriga faktorer som kan knytas till finansieringsstrukturen har förmodligen sin grund i den 

bransch som organisationen verkar i. Vi finner att IT-systemet som används inom sjukvården 

påverkar användandet av BSC. IT-system anses vara långsamt att jobba i då det ställs höga 

krav på patientintegriteten. Det påverkar i den mån att det blir tidskrävande och är svårt att 

använda till underlag för utfallsmått, vilket innebär att användandet av BSC riskerar att bli 

ineffektivt. 

Ur ägarstrukturen designas BSC för att generera ett värde för både kunden och 

organisationen. Utgångspunkten för den undersökta organisationen är att de olika 

perspektiven i BSC ska främja kunden och visa processer för hur organisationen ska nå hög 

kundnöjdhet, till skillnad mot offentliga organisationer där målen generellt är otydligare. 

Offentliga organisationer vill gagna en större massa ur samhällets perspektiv, därför blir det 

tydligare i den privata organisationen att de måste fokusera på den enskilde kunden. 

Som resultat av ägarstrukturen behöver organisationen generera intäkter, vilket skiljer sig från 

den offentliga organisationen som främst förvalta pengar. För att tillfredsställa aktieägarna 

behövs därför ett positivt resultat, vilket är viktigt för att utveckla verksamheten. Utifrån 

kundens synvinkel väljs den organisation som kan leverera högst värde. Därför designas 

styrkorten med vissa nyckeltal som mäter det upplevde värdet hos kunden. Kundfokus inom 

BSC härleds från det övergripande målet att leverera en sjukvård med hög kvalitet.  

Det går att konstatera att den undersökta organisationen använder BSC i samma syfte som de 

offentliga. Det är viktigt att påtala att användandet av BSC i syfte att effektivisera och öka 

produktiviteten inte är något som ska tillskrivas som en offentlig egenskap. Det är vanligt 

förekommande bland privata aktörer som använder BSC, vilket kan härledas till den bransch 

som den undersökta organisationen verkar i. Historiskt sett har denna bransch drivits i 

offentlig regi och relativt nyligen privatiserats, vilket kan ha betydelse för syftet till att 

använda BSC.   

Baserat på den empiri vi har samlat in och analyserat finner vi att finansieringen inte har 

betydelse för den undersökta organisationens vinstintresse, vilket heller inte påverkar 

samhällsnyttan negativt. Ur ett samhällsperspektiv blir resultatet att samhället kan spara 
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pengar och ta efter liknande processer som används hos privata organisationer. Aktieägarna i 

den privata organisationen skulle inte göra insatsen utan att få något tillbaka, i form av 

ekonomiskt avkastning. 

 

7.3 Krit ik mot arbetet 
 

När vi påbörjade uppsatsen fanns ambitionen att undersöka tre organisationer. Vår studie 

grundar sig på privata organisationer som finansieras av offentliga medel och samtidigt 

tillämpar BSC som modell för verksamhetsstyrning. Det har varit svårt att finna 

organisationer som uppfyller de krav och som vill medverka i studien. Tidsbristen har även 

påverkat valet. Vi är medvetna om att det inte går att dra några absoluta slutsatser av vår 

studie då den baseras på en organisation.  

Trots att vi fick kontakt med en person som är väl insatt i Capio-modellen hade det varit av 

värde att få fler personer som underlag för undersökningen. Det skulle ge fler perspektiv och 

stärka validitet och reliabilitet i uppsatsen. 

 

7.4 Förslag t i l l  fortsatt forskning 
 

Det vore intressant att fortsätta den forskning vi har startat genom att undersöka fler 

organisationer med samma förutsättningar som den organisation vi har undersökt. Vidare 

skulle det vara medryckande att undersöka organisationer som verkar under samma 

förutsättningar men inom andra branscher, exempelvis skolväsendet. Det skulle vara av 

intresse för att utesluta faktorer som kan kopplas till branschtillhörighet och skulle leda till att 

dra mer generella slutsatser om ägarstruktur och finansiering. Vidare finner vi det intressant 

att undersöka finansieringsformens betydelse för designen av balanserat styrkort mer 

ingående. Går det att generalisera att timbaserad ersättning stimulerar kvalité samt att 

ersättning per behandling stimulerar till ökad effektivitet och produktivitet?   

En annan fängslande tanke är att undersöka hur maktbalansen påverkar utformningen av BSC. 

Hur det påverkar att de styrande inom offentlig verksamhet är underställda politiker. En annan 

aspekt att undersöka är beslutsgångens påverkan på verksamhetsstyrningen, exempelvis hur 

lång tid ett beslut tar att verkställas och integreras i verksamheten beroende på om det är en 
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offentlig eller privat organisation. En hypotes kan vara att byråkratin sätter käppar i hjulet för 

offentliga organisationer i större grad än i privata organisationer.  

Avslutningsvis finner vi det intressant att undersöka vilken betydelse det har att sjukvården 

historiskt sett drivits i offentlig regi. Som följd av att privatiseringen är något som skett 

relativt nyligen borde de som fattar beslut och utformar BSC idag själva varit verksamma 

inom offentlig sektor. Därför är det intressant att undersöka vilken makt historien utövar på de 

beslut som fattas idag.   
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8.3 Bi lagor  
 
Bilaga 1 
 
Frågor till Sveneric Svensson, medicinsk chef Capio Sverige, 2016-04-29. 

 

1. Berätta kort om dina arbetsuppgifter och hur du är involverad Capio-modellen  
 

2. Vilken är den övergripande målsättningen för verksamheten? 
 

3. Hur påverkas målsättningen av att Ni verkar inom en historiskt sett offentlig bransch 
och finansieras av statliga medel? 

 

4. Varför förändras målsättningen? Hur påverkar det capiomodellen?  
 
 

5. Beskriv det finansiella resultatets betydelse för verksamheten (att ni är ett privat 
företag) 
 

6. Beskriv Ert förhållande till landstinget/staten? 
 

7. Utifrån perspektiven patientbehov, praktiken, kontinuerliga förbättringar, ekonomiskt 
resultat, vilka mättal används? 

 

8. Finns det begränsningar i vad Ni får mäta? (ex. lagar, avtal) 
 

9. Känner ni att det finns delar i processen med ex. patienthanteringen som inte går att 
effektivera på grund av er branschtillhörighet? 

 

10. Utformas modellen centralt eller kan lokala avdelningar utforma sin egen modell? 

      11. Underlättar det att ha finansiella styrtal?  

 
 
 
 

 

 
 
 


