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Sammanfattning 

Inledning 

Det finns olika strukturer och styrformer och det har visat sig vara svårt att fin-
na en kombination mellan dessa som leder till målöverensstämmelse och att ef-
fektiviteten ökar. En organisation kan vara strukturerad efter hierarkiska nivåer 
och beslutsfattande kan vara decentraliserat eller centraliserat. Styrning kan 
klassificeras utifrån graden av regler i organisationen och det balanserade styr-
kortet kan användas för att svetsa samman strukturen med styrningen.  

Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för hur två typer av verksamheters strukturer 
och styrning ser ut samt att undersöka hur dessa skiljer sig åt dels när det gäller 
tillämpningen av balanced scorecard som styrverktyg och dels hur variablerna 
målöverensstämmelse och effektivitet påverkas. 

Metod 

För att besvara vårt syfte har vi till största del använt oss av den kvalitativa me-
toden då vi ingående har undersökt två verksamheter genom att utföra inter-
vjuer på olika hierarkiska nivåer inom dessa. Studie har också en kvantitativ 
prägel då vi för att få en mer sanningsenlig bild av organisationerna har vi in-
kluderat de anställda på den lägsta nivån genom en enkät. 

Slutsats 

Studiens resultat visar på att den ena verksamheten som vi förutsatt skulle vara 
byråkratisk till största del var det och att den andra verksamheten som vi förut-
satt skulle vara professionell också stämde i vissa avseenden. Styrningen i verk-
samheterna var olika då den byråkratiska organisationen dominerades av den 
byråkratiska styrmodellen. Den professionella verksamhetens styrning var där-
emot tvådelad eftersom det visade sig att den byråkratiska styrmodellen använ-
des på den administrativa nivå men den operationella nivån använde sig av 
klanstyrning. Resultaten visar också att styrkortets tillämpning på avdelningsni-
vå var minimal då styrkortet inte fått den spridning som ledningsnivåerna hop-
pats på. Vad gäller de mål uttryckta i styrkortet har det inte lett till någon mål-
överensstämmelse eftersom de anställda inte finner styrkortet viktigt och såle-
des inte arbetar utifrån det. Studien visar också att effektivitet är något som är 
svårt att mäta. 
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Abstract 

Background 

There are different organizational structures and control and it has been 
proved difficult to find a combination between these that leads to goal congru-
ence and improved efficiency. An organization can be structured according to 
hierarchical levels and the decision making can be either centralized or decen-
tralized. Organizational control can be classified according to the amount of 
rules and balanced scorecard can be used to weld together the structure with 
the control. 

Purpose 

The purpose is to create an understanding of how two types of structures and 
control in an organization appears and also to investigate how these differ 
from one another concerning the balanced scorecard as a control system. We 
will also investigate how the variables goal congruence and efficiency are af-
fected by the implementation of the balanced scorecard. 

Method 

To answer the purpose of this thesis we have mainly used the qualitative 
method since we have studied two organizations thoroughly through inter-
views on different levels of the organization. The study also has some quantita-
tive elements since we wanted to get a more truthful picture of the organiza-
tions. Therefore we have used questionnaires to include the employees of the 
lower level in the hierarchy. 

Conclusion 

The result of the study shows that one of the organisations, which we assumed 
to be bureaucratic, fulfilled the assumption for the most part and the other or-
ganisation was professional which we also had assumed prior to the study. The 
control in the two organisations was different, in the bureaucratic the control 
was also bureaucratic while in the professional the control was divided into bu-
reaucratic and clan control. The result also show that the use of the balanced 
scorecard on the lower level has not spread in the way the management of the 
organisations had expected. The goals presented in the scorecard have not lead 
to any goal congruence since the employees do not find the scorecard impor-
tant. Another result of the study is that efficiency is difficult to measure. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det problemområde vi valt att studera. I problemdis-
kussionen resonerar vi kring begreppen helhetssyn, effektivitet och balanced scorecard samt ger en problema-
tisering av dessa begrepp. Denna diskussion leder fram till uppsatsens undersökningsfrågor och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Traditionell ekonomistyrning1 har under de senaste decennierna blivit hårt kritiserad för att 
inte spegla hela bilden av företaget och samtidigt har företagsklimatet ändrats radikalt och 
ställer numera andra konkurrenskrav än de rent finansiella. Kritiken som framförts hävdar 
bland annat att styrningen inte ger rättvisande information som ligger till grund för besluts-
fattande och den motverkar långsiktigt tänkande vilket innebär ökad risk för suboptime-
ring. Styrning efter enbart finansiella mått innebär även en svårighet för de anställda att för-
stå hur nyttan med deras arbete påverkar de finansiella resultaten. Den moderna verksam-
hetsstyrningen tar därför sikte på att utvidga denna enbart finansiella syn till att fokusera på 
det mänskliga beteendet i syfte att förutsäga möjliga utfall. Till största del ska det önskvärda 
agerandet leda till högre effektivitet i organisationen och styrningen ska leda till att verk-
samhetens aktiviteter uppnår de gemensamma målen (Olve, Roy & Wetter, 1997). Det har 
forskats mycket om relationen mellan extern miljö och organisationsstruktur för att utröna 
huruvida det finns någon struktur och styrform som är mer effektiv i en viss given situa-
tion. Ju bättre överensstämmelse mellan organisationens struktur, styrning och mål desto 
effektivare kommer organisationen att vara (Abernethy & Stoelwinder, 1991). I strävan ef-
ter gemensam målöverensstämmelse spelar företagets mål och strategier en viktig roll och 
att koppla samman dessa med den löpande styrningen är en mycket viktig uppgift i dagens 
organisationer (Lindvall, 2001; Olve et al., 1997). 

Det finns ett flertal olika sätt att strukturera en organisation på och ett antal faktorer som är 
avgörande för hur organisationen klassificeras. Bland dessa faktorer kan nämnas organisa-
tionens uppbyggnad med avseende på hierarkiska nivåer och huruvida beslutsfattandet är 
centraliserat eller decentraliserat. En organisation med en hierarkisk uppbyggnad och cent-
raliserat beslutsfattande kallas för en byråkrati och ett typiskt kännetecken är att styrningen 
ofta sker genom tydligt utformade och skriftliga regler. En annan typ av organisation är den 
professionella som i första hand karaktäriseras av decentraliserat beslutsansvar där de pro-
fessionella har stort inflytande och förhållandevis hög grad av självständighet (Mintzberg, 
1983). En professionell organisation har ett stort antal personer med lång formell utbild-
ning och hög kompetens inom ett särskilt område. Exempel på organisationer som är pro-
fessionellt dominerade är sjukhus och advokatbyråer (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Liksom det finns olika sätt att strukturera en organisation finns det även olika sätt att styra 
en organisation. Byråkratisk styrning och klanstyrning är två exempel på styrformer som 
tillämpas i olika organisationer. Den byråkratiska styrmodellen kännetecknas av regler, tyd-
liga mål och att de anställda i stort sett har samma mål som organisationen. Klanstyrning 
bygger på att de anställda har samma värderingar vilka fungerar som icke nedskrivna regler. 
Styrning och struktur är i de flesta fall tätt förknippade med varandra och tidigare forskning 
visar att den byråkratiska organisationen ofta styrs byråkratiskt medan klanstyrning främst 
återfinns i den professionella organisationen. I en byråkratisk organisation med professio-
                                                 

1 Med traditionell ekonomistyrning menas att beslut och beteende i en organisation enbart är riktade mot 
högre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning. 
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nella medlemmar kan det uppstå en konflikt eftersom de professionella inte accepterar de 
byråkratiska mål och strategier organisationen satt upp utan strävar efter att uppnå själv-
ständighet och kontroll. Detta problem framstår tydligt i en studie av Abernethy & Stoel-
winder (1991) där de undersöker sambandet mellan budget som ledningskontrollsystem, 
organisationsmål och osäkerhet kring arbetsuppgifter i en professionell organisation. De 
kom fram till att det fanns ett samband mellan variablerna men för att ledningskontrollsy-
stemet ska leda till högre prestationer bör hänsyn tas till de professionella genom exempel-
vis utbildning eller anpassning av systemet efter deras beteende (Abernethy & Stoelwinder, 
1991).  

Som förstås av den ovan givna diskussionen är problemet just att finna en kombination 
mellan struktur och styrning som leder till att mål uppnås och effektiviteten ökar. Om or-
ganisationen har ett ekonomisystem som är utformat för att främja strategin skulle det 
kunna leda till högre effektivitet (Greve, 1999). Det balanserat styrkortet2 är ett verktyg som 
kan användas för att koppla samman en organisations struktur och situation. Styrkortet 
presenterades för första gången 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P. 
Norton. Grundtanken var att med hjälp av fyra perspektiv av företaget sammanfoga den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga strategin och visionen. Det som ut-
märker detta styrverktyg är att både finansiella och icke-finansiella ändamål samt presta-
tionsmått inkluderas i en modell. Icke finansiella mål och prestationsmått är mer långsiktiga 
eftersom de fokuserar på hur organisationen ska utvecklas genom bland annat kundnöjdhet 
och processeffektivitet. Det balanserade styrkortet skapar bland annat en balans mellan fi-
nansiella och icke finansiella perspektiv samt kortsiktiga och långsiktiga tidsaspekter (Ka-
plan & Norton, 1996). Enligt Kaplan och Norton (1999) leder det balanserade styrkortet 
fram till flera positiva effekter i verksamheten såsom ökad effektivitet samt att mål och 
strategier tydliggörs vilket leder till ökad målkongruens. Balanced scorecard utvecklades i 
första hand för privata och vinstdrivande företag men har på senare tid även använts inom 
offentlig sektor vilket är en trend som benämns ”the New Public Management” (Hood, 1995). 

1.2 Problemdiskussion 

Som konstaterats ovan är de professionella organisationerna till stor del representerade 
inom den offentliga sektorn. I en svensk studie av det balanserade styrkortet inom hälso- 
och sjukvården kunde det konstateras att den medicinska professionen värnade om den 
egna självständigheten och därför valt att inte agera i enlighet med det balanserade styrkor-
tet (Hallin & Kastberg, 2002). I en annan undersökning av balanserat styrkort i landsting 
kunde det konstateras att om det finns en överensstämmelse mellan styrningen och de pro-
fessionellas normer är sannolikheten större att styrkortets nyckeltal kommer att användas i 
verksamheten (Andersson, Persson & Ramberg, 2000). Detta bekräftar det faktum att det 
är problematiskt att införa nya styrverktyg i en professionell organisation och att det finns 
ett behov av att anpassa modellerna efter organisationens premisser. 

Eftersom det framkommit både i studien av Abernethy och Stoelwinder (1991) och Hallin 
och Kastberg (2002) att den medicinska professionen ställt sig utanför styrningen med BSC 
finns det anledning att undersöka huruvida detta påverkar den övergripande målkongruen-
sen samt verksamhetens effektivitet. Det är även intressant att göra en jämförelse med en 
organisation med byråkratisk struktur eftersom styrkortet först utvecklades för en byråkra-
tisk organisation. Innebär det att styrkortet inte behöver anpassas till den specifika organi-
                                                 

2 I denna uppsats används uttrycken Balanced scorecard, balanserat styrkort och BSC synonymt.  
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sationen eller krävs det viss anpassning ändå? Vad gäller den professionella organisationen 
är det troligt att styrkortet tillämpas på ett annat sätt än i den byråkratiska men är det an-
passat efter den rådande organisationsstrukturen och har det blivit accepterat ute i verk-
samheterna? Enligt teorin borde det vara så att styrkortet har större betydelse i den byråkra-
tiska organisationen då det hänger samman med den typ av styrning som är utmärkande för 
denna organisation. När det gäller den professionella organisationen torde deras första steg 
i arbetet med styrkortet vara att försöka anpassa det till verksamheten och sedan få den 
professionella kompetensen att acceptera verktyget samt efterleva det. 

Vad gäller målen i de båda organisationstyperna är det sannolikt att de inte är jämförbara 
eftersom de inte riktar sig mot samma målgrupp det vill säga kunder i ena fallet och patien-
ter i det andra. I en professionell organisation, till exempel ett sjukhus, är målet att uppnå 
bästa möjliga vård och i en byråkratisk organisation kan målet tänkas vara att öka intäkterna 
med så lite resurser som möjligt. En konsekvens av att organisationerna har olika mål torde 
leda till att styrkortet används på olika sätt i dessa organisationer. Ett exempel är att det bör 
vara lättare att använda BSC i en byråkratisk organisation eftersom standardiseringen av ar-
betsuppgifter och regler är hög. I en professionell organisation däremot kan det tänkas vara 
svårare då den professionella yrkeskåren inte deltar i styrningen. Forskning visar att om det 
finns en överensstämmelse mellan organisationsstruktur, styrning och mål kommer organi-
sationen att bli effektivare (Abernethy & Stoelwinder, 1991). Detta är en anledning till att 
undersöka effektiviteten eftersom det finns ett nära samband med struktur och styrning. 
Om styrkortet tillämpas på rätt sätt så att verksamheternas anställda agerar utifrån det, leder 
det till högre målöverensstämmelse vilket i sin tur bör påverka effektiviteten. 

1.2.1 Problemformulering 

Den ovan givna problemdiskussion har lett fram till dessa forskningsfrågor.  

Tillämpas det balanserade styrkortet annorlunda i en professionell organisation 
jämfört med en byråkratisk organisation? Om så är fallet, på vilket sätt?  

Den första frågan är intressant att undersöka eftersom vi tror att det finns skillnader med 
avseende på styrning och struktur som påverkat styrkortets utformning och tillämpning. Är 
det så att den professionella organisationen anpassat styrkortet till den rådande strukturen? 

Har målöverensstämmelsen och effektiviteten påverkats sedan styrkortet infördes i 
de båda verksamheterna och i så fall på vilket sätt? 

Den sista frågan är intressant för att se om de i teorin angivna effekterna av styrkortet, 
målöverensstämmelse och effektivitet, har uppnåtts i de undersökta verksamheterna. Med 
målöverensstämmelse menas i vilken grad de anställda har samma mål som organisationen. 

1.3 Syfte  

Syftet är att skapa en förståelse för hur två typer av verksamheters strukturer och styrning 
ser ut samt att undersöka om dessa skiljer sig åt dels när det gäller tillämpningen av balan-
ced scorecard som styrverktyg och dels hur variablerna målöverensstämmelse och effektivi-
tet påverkas. 
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2 Referensram  

I detta kapitel finner läsaren de teorier som vi baserat vår studie på och som lett fram till en undersök-
ningsmodell som vi utgått ifrån när vi genomförde den empiriska undersökningen. 

2.1 Inledning till referensramen 

Referensramen består av de teorier som ligger till grund för denna studie och som varit till 
hjälp vid utformandet av intervjufrågor. Litteraturen inom organisationsteori är mycket 
omfattande och därför har vi valt att avgränsa referensramen till i huvudsak två författare, 
Henry Mintzberg och William Ouchi. Dessa författare är välrenommerade forskare inom 
områdena organisationsteori och styrning och de är ofta återgivna av andra forskare. Efter-
som vi undersökt två verksamheter där vi har antagit att de är olika när det gäller organisa-
tionsstruktur och styrsätt ges en redogörelse av Mintzbergs teorier om organisationsformer 
som sedan följs av Ouchis teorier om olika styrformer. Här redogör vi också för en studie 
som behandlar styrning inom ett sjukhus. Därefter beskrivs och diskuteras styrverktyget ba-
lanced scorecard som de båda undersökta organisationerna använder sig av. Eftersom det 
är variablerna målöverensstämmelse och effektivitet vi har undersökt närmare fortsätter 
kapitlet med en redogörelse för dessa begrepp och hur vi ser på dem. Referensramen har 
lett fram till en modell som vi haft användning av när vi genomfört vår studie. Modellen 
förklarar och visar på hur de olika delarna i referensramen hänger ihop och detta hoppas vi 
ska underlätta förståelsen hos läsaren.  

Figur 2-1 Uppsatsens modell 

Begreppen i modellen förklaras närmare under respektive stycke i referensramen. Modellen 
visar att vi gjort ett antagande om att en byråkratisk organisation använder byråkratisk styr-

Organisationsform och styrform 

Byråkrati         Byråkratisk styrning 

Professionell               Klanstyrning 

 

Styrverktyg 

Balanced scorecard 

Målöverensstämmelse 

Effektivitet 
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ning och att en professionell organisation fungerar bäst om de tillämpar klanstyrning. Vi är 
medvetna om att de organisationer vi undersökt eventuellt inte stämmer överens med våra 
antaganden och därför redogör vi även teoretiskt för andra organisationsformer och styr-
sätt för att visa på att vi är öppna för andra teorier. Vi anser att oavsett vilken typ av orga-
nisationsstruktur företaget har, kan alla på något sätt uppnå en helhetssyn och målöverens-
stämmelse och ett hjälpmedel för att lyckas med det är balanced scorecard. Anledningen till 
att vi valt att undersöka BSC som styrverktyg är dels för att det är ett förhållandevis nytt in-
strument som snabbt fått fotfäste i olika organisationer och dels för att vi valt att undersö-
ka två verksamheter inom en offentlig organisation. Dessa verksamheter har inte vinst som 
främsta mål och då behöver organisationen andra mätinstrument som inte enbart fokuserar 
på finansiella mått för att kunna utvärdera organisationen på ett mer rättvisande sätt. Vi 
tror att målöverensstämmelse leder till att effektiviteten ökar eftersom alla fokuserar på 
samma saker i organisationen.  

De teorier som presenteras nedan är inte specifika för offentlig verksamhet men vi tror 
ändå att de är relevanta eftersom trenden är att offentlig sektor börjar ta efter de metoder 
som den privata sektorn använder sig av och som vi nämnt i inledningen är det detta som 
kallas för the new public management. 

2.2 Organisationsformer 

Under 1960-talet började organisationer betraktas som öppna system och huvudtanken var 
att organisationerna var tvungna att anpassa sig till den externa miljön för att kunna överle-
va. Denna teori kom att kallas ”situationsberoende teori” och har än idag en stark ställning 
inom organisationsteorin (Byström & Lönn, 2004; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Situations-
teorin har två grundläggande antaganden varav den första är att det inte finns någon orga-
nisationsform som är överlägsen alla andra och den andra är att alla sätt att organisera verk-
samheten inte är lika effektiva. Med andra ord finns det inte ett enda och bästa sätt att or-
ganisera och styra verksamheter. (Byström & Lönn, 2004; Greve, 1999). Därför redogör vi 
för fler än de två förutsatta organisationsformerna. 

Mintzberg (1983) har definierat fem organisationstyper som skiljer sig åt vad gäller struktur 
och hur de passar in på olika organisationer. Den första formen kallar han för entreprenöror-
ganisation som utmärks av att strukturen är enkel i sin uppbyggnad. Vidare kännetecknas 
denna organisationstyp av att företaget är litet och de anställda utför mer än en uppgift med 
andra ord det finns ingen standardisering av arbetsuppgifterna. Ledningen inom denna typ 
av företag är hierarkisk (Mintzberg, 1983).  

Den andra typen av organisationsform är maskinbyråkrati som har en centraliserad struktur 
där ledningen är högsta organ som styr och bestämmer över organisationen. Ledningen styr 
organisationen genom tydligt utformade och skriftliga regler. Det finns en tydlig hierarki 
och de anställda vet vem som ska göra vad. Exempel på organisationer som kan vara ma-
skinbyråkratier är massproducerande företag vars produkter är standardiserade och företag 
som utför enkla tjänster. Fördelarna med denna typ av organisation är att det finns tydliga 
ansvarförhållanden och en standardisering som ska leda till organisationen blir effektivare. 
Nackdelarna är att det är svårt att genomföra förändringar eftersom organisationen är stor 
och komplex och att den centraliserade beslutsmakten kan minska motivationen hos de an-
ställda (Mintzberg, 1983). När vi valt verksamhet att undersöka har vi utgått från denna be-
skrivning för att inkludera en byråkratisk organisation i studien.  
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Den tredje formen är den divisionaliserade organisationen som kännetecknas av att organisatio-
nen är uppdelad i divisioner och som förenas i en central administrativ ledning. Divisioner-
na har en egen beslutsmekanism och kan ses som enskilda företag. (Mintzberg, 1983).  

Den fjärde organisationsformen är den professionella byråkratin och utmärks av professionali-
sering och att de anställda har stort inflytande och möjlighet att fatta beslut när det handlar 
om frågor som rör fackkunskapen. Övriga administrativa beslut fattas hos den administra-
tiva ledningen. Anledningen till att det är möjligt att decentralisera beslutfattandet till de an-
ställda är att de har en sådan utbildning som gör att de kan fatta tillfredsställande beslut och 
dessutom leda arbetet på ett strukturerat sätt. Exempel på organisationer som kan klassifi-
ceras som professionella byråkratier är sjukhus, högskolor och universitet som är beroende 
av specialistkunskaper. Fördelen med denna organisationsform är att de anställdas möjlig-
heter till beslutsfattande leder till att de anställdas arbete blir utfört på ett professionellt sätt. 
En annan fördel är att beslutfattandet blir snabbare och direkt det vill säga att frågan inte 
behöver skickas vidare i organisationen utan beslutet kan tas direkt i verksamheten. En 
nackdel är att det kan uppstå konflikter mellan de olika yrkesgrupperna och en konsekvens 
av detta är att det blir svårt att leda och styra organisationen (Mintzberg, 1983). Det svåra 
med att styra den professionella organisationen handlar om att svetsa samman den profes-
sionella kompetensen med företagarkompetensen. Om företagsledningen lyckas med detta 
leder det till att organisationen blir långsiktigt stabil, att värdet på organisationen ständigt 
ökar och förmågan att utbilda fler skickliga medarbetare ökar (Bruzelius & Skärvad, 1995).  

Den sista typen av organisation är den innovativa organisationen och i denna organisations-
form tillåts de anställda ta egna initiativ och kreativt arbete uppmuntras. Organisationen är 
löst organiserad och det är upp till de anställda själva att hitta sin plats i organisationen. De 
regler som finns är ofta inte nedskrivna (Mintzberg, 1983). 

Det är svårt att finna dessa fem organisationstyper helt renodlade i verkligheten, ofta är or-
ganisationen en kombination av två eller fler av de ovan beskrivna organisationsformerna. 
Organisationsformerna kan ses som modeller som kan användas för att göra jämförelser 
med verkligheten (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det är det som vi har gjort med de verk-
samheter vi valt att undersöka men vi är medvetna om att strukturen inte helt och hållet 
stämmer med teorin. Nedan redogör vi för hur olika organisationer kan styras. 

2.3 Olika sätt att styra 

Enligt Ouchi (1980) finns det tre olika sätt att styra en organisation på när det gäller perso-
nalen och förhållandet till organisationens mål. Han menar också att organisationer är olika 
och behöver styras på olika sätt för att bli effektiva. De tre styrsätten är marknadsstyrning, 
byråkratisk styrning och klanstyrning (Ouchi, 1980).  

2.3.1 Marknadsstyrning 

Marknadsstyrning handlar om att en köpare gör affärer med en säljare och att de kommer 
överens om ett rättvist pris (Holmblad Brunsson, 2002). Marknadsstyrning passar bäst när 
de enskilda individernas arbetsuppgifter är enkla och det finns en koppling till en marknad. 
Individens uppgift är att utföra sitt arbete till den lägsta kostnaden. Chefernas arbete är 
också simplifierat i denna typ av organisation, deras uppgift är att utvärdera om medarbe-
tarna har utfört sitt arbete till det lägsta priset. Ett exempel på en organisation som kan an-
vända sig av marknadsstyrning är en inköpsavdelning. En förutsättning är dock att det 
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finns en marknad och denna typ av organisation är inte intresserad av sin motpart mer än i 
det avseendet att ett rättvist pris bestäms (Ouchi, 1979).  

2.3.2 Byråkratisk styrning 

Byråkratisk styrning kan ses som motsatsen till marknadsstyrning. När det inte finns någon 
fungerande marknad eller när företaget är för komplext för att göra affärer på marknaden 
kan en byråkratisk styrmodell användas (Ouchi, 1979). Kontraktet i denna organisation 
upprättas mellan arbetsgivaren och den anställde. Den anställde bidrar med sitt arbete och 
arbetsgivaren sätter ett värde på detta arbete och kompenserar den anställde utifrån det 
(Ouchi, 1980). Denna styrmodell karaktäriseras av regler, tydliga mål och väldefinierade ar-
betsmoment. Informationen för att utföra sitt arbete återfinns i tydliga arbetsbeskrivningar. 
Byråkratier har två fördelar i jämförelse med marknadsstyrning, dessa är att de anställda har 
accepterat att de kontrolleras av chefer enligt förutbestämda regler samt att de anställda i 
stort sett har samma mål som organisationen i stort och att de anställda litar på varandra ef-
tersom de arbetat ihop under lång tid. Exempel på byråkratiska organisationer är stora in-
dustrier (Ouchi, 1979). Vi förmodar att den byråkratiska styrmodellen används inom den 
ena organisation vi valt. Dels för att vi inte tror att det finns någon perfekt marknad och 
dels för att det krävs någon form av regler och riktlinjer för att kunna styra denna organisa-
tion.  

Inom den byråkratiska organisationen får de anställda en förståelse för prestationerna, de 
vet att bra prestationer belönas och att dåliga prestationer bestraffas vilket på lång sikt leder 
till målöverensstämmelse mellan organisationen och de enskilda individerna. En konse-
kvens av detta är att företaget inte behöver kontrollera att de anställda utför sina arbets-
uppgifter på bästa sätt i samma utsträckning som en marknadsstyrd organisation behöver 
(Ouchi, 1980). Om vi tolkat Ouchi rätt betyder det att en byråkratisk organisation använder 
någon form av belöningssystem. Hur skulle de anställda annars veta vilka prestationer som 
är bra eller dåliga. En byråkratisk organisation kännetecknas ofta av ett stort antal anställda 
vilka måste arbetas in i organisationens värderingar och dessa utvärderas utifrån hierarkier-
na och mätning av outputen som utgör de viktigaste instrumenten inom denna styrform. 
Byråkratisk styrning är effektiv om den kan observera outputen samt mäta de individuella 
bidragen (Macintosh, 1985).  

2.3.3 Klanstyrning 

Om det inte är möjligt för organisationen att veta vad de anställda faktiskt utför och om de 
mått som används inte är rättvisande kan ingen av det två ovan beskrivna styrformerna an-
vändas för att försöka uppnå effektivitet, utan företaget får använda klanstyrning. Klanstyr-
ning innebär att människor som arbetar oberoende av varandra ändå känner samma tillhö-
righet, med andra ord de har samma värderingar. Inom en organisation med klanstyrning 
finns en solidaritet som utformats av de anställdas värderingar och dessa ömsesidiga upp-
fattningar fungerar som regler men finns inte nedskrivna någonstans. Individer inom en 
klan upplever att goda prestationer inte bara påverkar dem själva utan anser att alla inom 
organisationen har nytta av dem (Ouchi, 1980).  

En förutsättning för att klanstyrning ska fungera är att det finns en socialiseringsprocess 
och en traditionsbildning inom företaget där de (ny)anställda indoktrineras med företagets 
grundläggande värderingar och detta är en process som tar lång tid innan den nyanställde 
förväntas arbeta effektivt (Lindkvist, 1989; Macintosh, 1985). Inom klanstyrning finns det 
ingen kontrollmekanism i traditionell mening utan individernas beteende antas styras av 
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den gemensamma tilliten som ska finnas inom företaget (Lindkvist, 1989). Ett exempel när 
klanstyrning är att föredra är när organisationen kräver nära samarbete mellan olika indivi-
der och där de enskilda prestationerna är svåra att mäta då de beror på hela gruppens arbe-
te, exempelvis ett sjukhus (Ouchi, 1979).  

Eftersom alla medlemmar i organisationen har samma värderingar leder det till att organisa-
tionen har en hög grad av måluppfyllelse, det vill säga de anställda har samma mål som or-
ganisationen (Ouchi, 1980). Macintosh (1985) menar att klanstyrning är ett mycket bra 
verktyg att använda när företaget vill att de anställda ska ha samma mål och klanstyrningen 
fungerar då som ett sätt att motivera de anställda till att dela samma värderingar. På grund 
av detta kan klanstyrning användas tillsammans med någon av de två ovan beskrivna styr-
formerna (Macintosh, 1985). Klanstyrning är att föredra när det finns yrkesgrupper som 
vanligtvis ställer sig utanför styrning som kommer från en högre ledning. Klanstyrning är 
också bra på det sättet att den tillåter att exempelvis den professionella yrkesgruppen får 
vara med och styra, vilket kan jämföras med den beskrivning som Mintzberg ger av en pro-
fessionell organisation att den blir mer effektiv om de som har fackkunskapen får fatta de 
verksamhetsnära besluten.  

2.3.4 En studie om styrning av en professionell yrkeskår3 

Abernethy och Stoelwinder (1991) har genomfört en studie i sjukhusmiljö med syfte att ta 
reda på om det finns något samband mellan ledningskontrollsystemet4 budgetering, organi-
sationsmål (system goal orientation)5 och osäkerhet kring arbetsuppgifter (task uncertainty). Stu-
dien bygger på ett antal antaganden som baseras på tidigare forskningsresultat. För det för-
sta har det framkommit att användningen av budgeten som instrument för utvärdering av 
prestationer beror på nivån av task uncertainty. Ju högre osäkerhet, desto mindre används 
budgetsystemet för utvärdering. Den här slutsatsen förutsätter att den chef som använder 
systemet agerar rationellt i en administrativ bemärkelse, det vill säga att det går att styra 
dennes beteende mot organisationens övergripande mål. Detta leder fram till det andra an-
tagandet i studien, att budgetens effektivitet är beroende av huruvida användaren agerar ra-
tionellt eller inte. Det tredje antagandet handlar om att sjukhus domineras av professionella 
som präglats genom socialiseringsprocesser, vilket skiljer dem från andra yrkeskategorier 
inom en organisation och som kan innebära att de inte agerar på samma sätt.  

Författarna utgick från att strukturen i sjukhusen är tudelad, en administrativ del med hie-
rarkisk struktur och individer som är formade enligt den byråkratiska styrmodellen samt en 
professionell del som är platt till strukturen och där individerna följer klanstyrning. I en or-
ganisation med både professionellt och byråkratiskt formade individer kan det uppstå en 
konflikt. Eftersom de professionella har en annan socialiseringsprocess och vill vara själv-
ständiga kan det innebära problem vad gäller arbetet att uppnå organisationens gemen-
samma mål. Författarna menar att de professionella även blivit mer involverade i styrning-
en genom att i större utsträckning utses till mellanchefer, vilket inneburit mer ansvar för 
arbetet med ledningskontrollsystem som till exempel budget. Som diskuterats ovan ställer 

                                                 

3 Detta stycke är baserat på Abernethy & Stoelwinders artikel Budget use, task uncertainty, system goal orientation 
and subunit performance: A test of the ”fit” hypothesis in not-for-profit hospitals.(1991). 

4 Management control systems på engelska. 

5 Med organisationsmål menas de mål som ska föra organisationen som sådan framåt och inte de operationel-
la målen såsom output. Exempel på organisationsmål är effektivitet, integration och tillväxt. 



 Referensram 

 9 

det till problem att de professionella inte accepterar den byråkratiska styrningen och i syn-
nerhet då de involveras i utveckling och implementering av de ovan nämnda systemen. 
Med denna diskussion som utgångspunkt ville författarna undersöka variablerna organisa-
tionsmål och osäkerhet kring arbetsuppgifters påverkan på den effektiva användningen av 
budget som styrmedel på mellanchefsnivå i sjukhusmiljö. Studien genomfördes på fyra 
sjukhus i Australien. Resultatet av undersökningen visade att det finns ett samband mellan 
budgetering, organisationsmål, osäkerhet kring arbetsuppgifter och prestationer på mellan-
nivå. Om de olika variablerna matchar varandra innebär det förbättrade prestationer. De 
kom även fram till att organisationsmål är den mest signifikanta variabeln för att bedöma 
prestationer på mellannivå. Resultaten i undersökningen får till följd att kontrollsystem så-
som budget som används i denna typ av organisation kräver insikt om att professionella i 
chefspositioner inte säkert agerar i överensstämmelse med dessa system. Det är därför vik-
tigt att vid införande av systemet ta hänsyn till de professionella genom att antingen omso-
cialisera eller utbilda dem eller välja ett system som passar de professionellas beteende.  

Anledningen till att vi tar upp denna studie är att vi till viss del har använt oss av liknande 
antaganden om organisationsstruktur och att de professionella inte agerar på samma sätt 
som de byråkratiskt formade individerna. Vi tycker även att det är viktigt att visa på att det 
finns ett samband mellan kontrollsystemet och organisationens mål. I vår studie undersöker 
vi bland annat de professionellas inställning till styrsystemet balanced scorecard och hur 
målöverensstämmelsen påverkar det.  

2.4 Flerdimensionella styrmodeller 

Som nämnts i inledningen utmärker sig den flerdimensionella styrmodellen genom att den 
inkluderar både finansiella och ickefinansiella mål och prestationsmått i samma modell. En-
ligt Nilsson (2005) finns det ingen etablerad definition av begreppet flerdimensionella styr-
modeller, varför vi har valt att använda den definition som Nilsson (2005, s.3) använder: 

”en formell styrmodell där finansiella och ickefinansiella mål och prestationsmått är integrerade.” 

Med ordet ”formell” menas att mål och mått dokumenteras vilket ofta sker i så kallade 
styrkort. Nilsson (2005) poängterar också vikten av att dessa mål och mått inkluderas i mo-
dellen, eftersom den utan mål mer skulle påminna om ett styrsystem och utan prestations-
mått mer som formellt ledarskap än styrmodell.  

Det finns ett flertal olika styrmodeller som kan klassificeras som flerdimensionella och de 
består i grund och botten av samma tankegång men har olika beteckningar. Som exempel 
kan nämnas ”the Results- and Determinants Framework”, ”the Performance Pyramid”, ”Tableaux de 
Bord” och ”the Balanced Scorecard” varav den sistnämnda är den mest välkända modellen 
(Nilsson, 2005). Balanced Scorecard var från början avsedd för det privata näringslivet men 
har sedan slutet av 1990-talet även fått fotfäste inom den offentliga sektorn (Hallin & 
Kastberg, 2002).  

2.4.1 Balanced scorecard  

Det balanserade styrkortet lanserades i början av 1990-talet av Robert Kaplan och David 
Norton med syfte att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Kaplan 
och Norton menar att den traditionella styrningen i organisationen utgår i för stor utsträck-
ning från ekonomiska mått som de anser är både kortsiktiga och ensidiga. Det balanserade 
styrkortet däremot beaktar fler dimensioner av organisationen och anpassar prestationsmåt-
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ten till de mål och strategier som satts upp. Med andra ord kompletterar det balanserade 
styrkortet de finansiella aspekterna med styrtal på andra viktiga faktorer som inverkar på 
det framtida resultatet samt skapar en helhet mellan mål, prestationsmått och strategi (Ka-
plan & Norton, 1999).  

Anledningen till att styrkortet är balanserat grundar sig i den balans som eftersträvas mellan 
externa nyckeltal avsedda för aktieägare och kunder, och interna nyckeltal för processer 
samt lärande. Det ska även finnas ett tidsmässigt perspektiv vilket innebär balans mellan re-
sultatmått som speglar inträffade händelser och styrtal som reflekterar framtida prestatio-
ner. Det balanserade styrkortet består även av fyra olika perspektiv (finansiellt, kund, intern 
process samt lärande och tillväxt) som utgör en sammanlänkad kedja av strategiska mål, 
mått och framgångsfaktorer. Målet med denna kedja är att det ska finnas ett orsak-verkan 
samband som genomsyrar de fyra perspektiven, vilket innebär att de har ömsesidig påver-
kan på varandra och ska medverka till en bättre framtid för organisationen. Kaplan och 
Norton (1999) poängterar vikten av att styrkortet sprids till alla nivåer i organisationen och 
att personalen är medvetna om de finansiella konsekvenserna av sitt agerande. Styrkortet 
hjälper organisationen att kommunicera vision och strategier vilket i sin tur leder till ökat 
engagemang samt fokusering kring målen och vägarna att nå dem. En viktig del i 
styrkortsarbetet är uppföljningen av målen och hur väl de uppnåtts samt utvärdering av or-
sak-verkan sambanden (Kaplan & Norton, 1999). 

Det balanserade styrkortets arbetsgång kan delas in i tre processer. Den första innebär att 
företaget utarbetar själva kortet och då gäller det att vision och strategier överförs till mål 
för vart och ett av de perspektiv organisationen valt. Det är viktigt att det finns ett orsak-
verkan samband mellan de mått och mål som är kopplade till perspektiven för att de över-
gripande strategierna ska lyckas. Detta arbete kan ske på olika sätt i organisationen, anting-
en genom att ledningen skapar ett övergripande styrkort som fungerar som ett ramverk och 
att olika verksamheter inom organisationen utarbetar sina styrkort med syfte att uppnå de 
övergripande målen. Ett alternativ är att inkludera all personal samt externa intressenter i 
utformningsprocessen. Efter utformningen ska styrkortet implementeras i organisationen. 
Kaplan och Norton (1999) poängterar vikten av att alla medarbetare uppnår förståelse och 
engagemang i styrkortsarbetet, vilket kan åstadkommas genom utbildning eller noggrann 
kommunikation av strategin. Därefter kopplas strategin till personliga mål och mål inom 
den egna verksamheten där även belöningssystem kan knytas till arbetet för att ytterligare 
öka måluppfyllelsen. Den tredje processen innebär att ett system för uppföljning och läran-
de utformas vilket har till syfte att kontinuerligt utvärdera målens och strategiernas förverk-
ligande. Det finns olika metoder för att göra denna utvärdering och en av dem är att låta 
någon utomstående granska styrkortet (Kaplan & Norton, 1999). 

Sammanfattningsvis menar Kaplan och Norton (1999) att styrkortet leder till ett flertal po-
sitiva effekter i organisationen. Vision och strategier tydliggörs och kommuniceras till alla 
medarbetare, större fokusering på genomförandet av strategierna, interna processer förbätt-
ras för ökad kundtillfredsställelse, den yttre och inre effektiviteten ökar samt prestations-
förbättringar genererar högre ekonomisk avkastning som leder till nöjda aktieägare. Förfat-
tarna poängterar även att det balanserade styrkortet ska användas som ett instrument för 
kommunikation, information och lärande i organisationen och inte som ett kontrollverktyg 
(Kaplan & Norton, 1999). 

Kaplan (2001) har även utarbetat en flerdimensionell styrmodell som är adapterad till icke 
vinstdrivande organisationer. Anledningen är enligt författaren att dessa organisationer ofta 
styrs efter flera olika strategier och att det finns en svårighet att avgöra vilken som är den 
viktigaste intressenten för organisationen. En stor skillnad mellan dessa modeller är att den 
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senare framhåller att organisationens uppdrag ska mätas på högsta nivå till skillnad från den 
traditionella modellen där den finansiella prestationen mäts på högsta nivå. Denna skillnad 
motiverar Kaplan med att det är för samhället som dessa organisationer existerar och ver-
kar (Kaplan, 2001). En möjlig konsekvens av att styrkortet införs i offentlig verksamhet är 
att visionen riskerar att revideras vid ett eventuellt maktskifte och detta kan innebära en 
nackdel i styrarbetet (Andersson et. al, 2000). Författarna ser dock inte denna osäkerhet 
som ett hinder att införa det balanserade styrkortet i organisationen. De drar en liknelse till 
den privata sektorn där ägarbyten eller fusioner kan få liknande konsekvenser för vision 
och strategier (Andersson et. al, 2000).  

I en studie inom svensk hälso- och sjukvård visade undersökningen att det balanserade 
styrkortet som styrmodell gav upphov till flera effekter. Bland annat medförde BSC till ett 
nytt sätt att beskriva verksamheten genom att skapa en översiktlig bild av fler aspekter än 
enbart den ekonomiska. Detta ledde till ökad förståelse, helhetssyn och engagemang bland 
medarbetarna samt en förbättrad kommunikation mellan olika nivåer i organisationen. En 
annan effekt av styrkortsarbetet är enligt forskarna att det genererat förutsättningar för öm-
sesidig styrning det vill säga BSC har stärkt den mindre verksamhetens position i kommu-
nikationen med den högre ledningen. I studien konstateras att BSC är en komplex modell 
och det är viktigt att organisationen ställer sig frågan om vad som ska styras, varför och vil-
ka effekter som förväntas uppnås (Hallin & Kastberg, 2002).  

2.4.2 Kritik av modellen 

Kritiken har bland annat handlat om de orsak-verkan samband som det balanserade styr-
kortet bygger på. Nørreklit (2000) anser att det inte är bevisat att det verkligen förekommer 
samband mellan de olika perspektiven i modellen. Hon menar att om företag förväntar sig 
att vissa faktorer ska följa dessa orsak-verkan samband och de i själva verket inte gör det, 
finns det en risk för suboptimering. Hon kritiserar även sättet på vilket Balanced Scorecard 
framställs i litteraturen. Hon menar att det saknas en trovärdig vetenskaplig argumentation 
som syftar till att bevisa modellens framgång. Texten består i stället av metaforer och ana-
logier som mest liknar propaganda vilket syftar till att övertyga och låter läsaren tolka samt 
urskilja de delar som bäst gynnar dennes intresse (Nørreklit, 2000). 

Hallin och Kastberg (2002) drar en parallell mellan styrning med balanserade styrkort och 
cybernetisk styrning. Denna senare form av styrning innebär att mål utformas och sedan 
utvärderar särskilda variabler huruvida organisationen närmar sig målen eller inte. Cyberne-
tisk styrning passar bäst i organisationer där målen är tydligt utformade, kunskap om orsak-
verkan samband finns samt där aktiviteterna är återkommande. Det finns dock en risk att 
denna styrning transformeras till pseudostyrning vilket innebär att målen utarbetas utifrån 
vart verksamheten är på väg i stället för vart verksamheten strävar. Modellen har även fått 
kritik för att vara statisk eftersom den inte uppmanar till att kontinuerligt pröva och ifråga-
sätta visionen med hänsyn till rådande förhållanden i den externa miljön (Nørreklit, 2000). 
Avslutningsvis har det balanserade styrkortet också kritiserats för att inte i tillräcklig ut-
sträckning beskriva hur organisationen rent praktiskt ska gå till väga för att nå dessa mål 
(Otley, 1999). 

2.5 Styrningens effekter 

Styrning leder i de flesta fall till någon form av resultat och dessa resultat skiljer sig åt i olika 
organisationer. Anledningen är att organisationerna har haft olika syften med implemente-
ringen av de olika styrmodellerna. De finns dock vissa effekter som torde vara generella 
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och förväntade av styrningen som exempelvis motivation, helhetssyn och effektivitet (Nils-
son, 2005). Vi har valt att i första hand titta närmare på målöverensstämmelse och i andra 
hand effektivitet. 

2.5.1 Målöverensstämmelse 

Abernethy och Stoelwinder (1991) har i sin studie undersökt om budgetens användning, 
osäkerhet kring arbetsuppgifter och målöverensstämmelse påverkar prestationer och hur 
dessa variabler samspelar med varandra. De menar att ett effektivt styrsystem påverkas av 
de anställdas sätt att handla. Det mest effektiva systemet uppstår när de anställda har exakt 
samma mål som organisationen och det är detta som vi kallar för målöverensstämmelse el-
ler helhetssyn (Abernethy & Stoelwinder, 1991).  

Även Anthony och Govindarajan (1998) definierar målöverensstämmelse som kongruen-
sen mellan de anställdas personliga mål och organisationens mål. Författarna menar att det i 
verkligheten är svårt att styra företaget så att alla får samma mål men menar att styrningen 
ska vara utformad på det sättet att de anställda och organisationen uppmuntras till att ha 
samma mål. En viktig faktor som påverkar helhetssynen är graden av regler eller instruk-
tioner som organisationen använder sig av, till exempel arbetsbeskrivningar, lagar och etis-
ka riktlinjer. En annan faktor som också talar om för de anställda vad som är rätt och rik-
tigt är organisationens kultur. Inom kulturen finns de gemensamma värderingarna, attity-
derna och normer som organisationen har godkänt som ett korrekt beteende. Kulturen kan 
också vara en nackdel då den inte tillåter en typ av styrning, då denna styrning går emot vad 
som är rätt inom kulturen, även om det inte är det bästa för företaget och det leder till att 
det blir svårt att anamma en helhetssyn. Med andra ord begränsar kulturen en organisations 
möjligheter till att förändra även om förändringen skulle leda till positiva konsekvenser på 
lång sikt (Anthony & Govindarajan, 1998). 

Tidigare i referensramen har vi konstaterat att inom den byråkratiska organisationen finns 
det regler för vad som är rätt och genom att de anställda följer dessa regler torde en hel-
hetssyn uppnås då det är organisationens mål som är uttryckta i dessa regler och riktlinjer. 
Helhetssyn inom klanstyrningen finns redan från början då de anställda har socialiserats 
med de gemensamma värderingarna, men nackdelen som klargjorts i teorin är att organisa-
tionen blir låst i dessa värderingar och har svårt att anpassa sig till förändringar som skulle 
vara positiva för organisationen på längre sikt.  

2.5.2 Effektivitet 

Begreppet effektivitet kan delas upp i två delar inre och yttre effektivitet. Den inre effekti-
viteten handlar om att göra saker rätt och att vara sparsam med de resurser som finns inom 
företaget. Den inre effektiviteten speglar hur organisationen utvecklar produkter samt vil-
ken grad av måluppfyllelse som företaget har genererat med avseende på kvalitet, kostnad 
och ledtid (Bruzelius & Skärvad, 1995). Inre effektivitet benämns även som produktivitet 
och mäts genom att producerad output ställs i relation till resursinsatser. För att öka den 
inre effektiviteten kan organisationen antingen öka outputen samtidigt som resursnivån är 
den samma eller att minska resurserna men ändå producera samma mängd (Ewing & Sa-
muelsson, 2002).  

Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker och kan mätas genom att studera hur 
väl organisationens produkter stämmer överens med kundens krav (Bruzelius & Skärvad, 
1995). Den yttre effektiviteten bedöms genom att mäta graden av måluppfyllelse i relation 



 Referensram 

 13 

till de använda resurserna. Den yttre effektiviteten är mycket viktig för organisationens 
konkurrenskraft och med det menas huruvida organisationens produkter passar marknaden 
(Ewing & Samuelsson, 2002). Nilsson (2005) menar att en förutsättning för att kunna mäta 
effektivitet är att organisationen utarbetar mål för effektiviteten innan organisationen utför 
sina åtaganden, för att kunna göra jämförelser om huruvida organisationen har varit effek-
tiv eller ej. Den inre effektiviteten kan då mätas genom att organisationen först bedömer 
hur mycket resurser som kommer gå åt och detta jämförs sedan med det faktiska utfallet. 
Den yttre effektiviteten mäts genom att bedöma huruvida företaget nådde den förutsatta 
graden av värdeskapande aktiviteter (Nilsson, 2005). 

Jacobsen och Thorsvik (2002) har identifierat några väsentliga problem som hänför sig till 
mätningen av effektiviteten. Det första de ifrågasätter är målens subjektivitet. De är enkelt 
för organisationen att sänka sin ambitionsnivå och på det sättet visa på en högre effektivitet 
genom att företaget närmat sig sina mål, men målen har ju blivit sänkta och det är negativt 
för företaget på längre sikt. Ett annat problem handlar om att organisationen endast foku-
serar på de indikatorer som är lätta att mäta oavsett om de är viktiga eller ej. De ifrågasätter 
alltså mätningens objektivitet. Ett likartat problem är att de anställda endast fokuserar på de 
mått de vet att de kommer att utvärderas på och av den anledningen gör de allt för att för-
bättra sig på dessa mätindikatorer och då kan mätningens objektivitet betvivlas. Ett verktyg 
som kan användas för att lösa några av dessa problem är balanced scorecard. Med hjälp av 
detta verktyg får organisation både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på effektivi-
teten och fokus ligger på både finansiella och icke finansiella mått inom de olika perspekti-
ven (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ewing och Samuelsson (2002) menar att den offentliga 
sektorn har svårt att mäta effektiviteten då det saknas generella mått. Svårigheten ligger i 
hur värdet på prestationerna ska värderas och ställas i förhållande till de använda resurser-
na. Ett sätt att lösa detta är att göra jämförelser med andra motsvarande organisationer eller 
att studera den egna organisationen över tiden för att få svar på huruvida effektiviteten har 
påverkats av diverse beslut och styrformer (Ewing & Samuelsson, 2002). 

Som nämnts ovan är en byråkratisk organisation enligt teorin effektiv när det finns tydliga 
ansvarförhållanden, standardisering, när styrningen sker genom att observera outputen och 
genom att mäta de individuella bidragen. När det gäller den professionella organisationen är 
den effektiv när de professionella medarbetarna får fatta de verksamhetsnära besluten ef-
tersom det är de som har kunskapen om vilka beslut som leder till de mest effektiva konse-
kvenserna för den operativa verksamheten.  

2.6 Kännetecken för respektive organisation 

Som en sammanfattning på referensramen har vi sammanställt de enligt teorin utmärkande 
kännetecknen för de båda organisationstyperna i en tabell. Denna tabell hjälper läsaren att 
få en mer konkret bild över hur de båda organisationerna ser ut teoretiskt. Vi har använt 
tabellen när vi genomförde undersökningen och sedan när vi upprättade en analys där vi 
jämförde de empiriska data vi samlat in med den teori vi utgått ifrån. 

        Organisation 

Kännetecken 

Professionell 
organisation 

Byråkratisk 
organisation 

Organisationens 
uppbyggnad 

Icke-hierarkiskt Hierarkiskt  

Beslutfattande Decentraliserat Centraliserat 
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Produkter & 
tjänster 

Individuellt an-
passade tjänster  

Standardiserade 
produkter och 
enkla tjänster 

Styrning  Gemensamma 
icke-nedskrivna 
värderingar 

Regler, tydliga 
mål och välde-
finierade ar-
betsmoment 

Anställdas möj-
lighet att påver-
ka 

Stor Inte stor  

Information om 
arbetets ut-
förande 

Socialiserings-
process 

Nedskrivna ar-
betsbeskriv-
ningar 

Mål  Samma på 
grund av sam-
ma värderingar 

Samma på 
grund av belö-
ning av bra pre-
stationer 

Belöning  Nej Ja 

Mäta individuel-
la prestationer 

Nej Ja 

Tabell 2-1  Kännetecken för respektive organisation (egen konstruktion). 

2.7 Presentation av undersökningsobjekt 

De båda verksamheter som vi valt att studera är dels en logistik- och inköpsorganisation 
som vi antagit är byråkratisk och dels ett sjukhus, båda är verksamheter inom Västra Göta-
landsregionen (VGR). Logistik- och inköpsorganisationen heter Westma och den avdelning 
som vi undersökt närmare är Westma Skövdedepå och det valda sjukhuset är Skaraborgs 
sjukhus (Skas) och inom Skas har vi valt att rikta in oss på Kärnsjukhuset i Skövde (KSS). 
För att kunna genomföra de jämförelser som förutsatts i syftet utgick vi från teorin när vi 
valde Skas och Westma. För att få tydliga skillnader var det viktigt att studera en organisa-
tion som enligt teorin ska vara professionell och en som är byråkratisk. Ett annat viktigt 
kriterium var att verksamheterna skulle ha arbetat med styrkort och att detta arbete hade 
pågått under några år, för att vi skulle kunna göra jämförelser.  

VGR bildades 1999 och är i likhet med Region Skåne ett försök att bilda regioner och syf-
tet med regioner är att de har en utökad mängd ansvarsområden jämfört med traditionella 
landsting. Förutom sjukvården ansvarar regionen för den regionala utvecklingen som inne-
bär ansvar för näringsliv, infrastruktur och kultur. VGR består av ett femtiotal förvaltningar 
och inom regionen finns det 50 000 anställda. Regionen styrs av ett folkvalt regionfullmäk-
tige som har till uppgift att fatta beslut, vara ytterst ansvarigt för sjukvården samt leda det 
långsiktiga arbetet med regionens utveckling och tillväxt (vgregion.se, 2005).  

Skaraborgs sjukhus består av flera sjukhus (sjukhusen i Skövde, Falköping, Lidköping och 
Mariestad) som tillsammans utgör Skaraborgs sjukhus (vgregion.se, 2005). Westma är en 
inköp- och logistikverksamhet vars ansvar ligger på inköp, kundservice, materialkonsulta-
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tion och förrådshållning. Alla enheter inom VGR använder sig av Westma när det är något 
de behöver (vgregion.se, 2005).  
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3 Metod 

Detta kapitel inleds med en förklaring av den förstudie vi gjorde för att finna ett relevant uppsatsämne och 
därefter presenterar vi vårt val av metod och argumenten för och emot detta val. Vidare beskriver vi i detalj 
hur vi har gått tillväga och kapitlet avslutas med en diskussion kring variablerna validitet och reliabilitet. 

3.1 Förstudie 

Vår inledande diskussion om val av uppsatsämne fokuserade på fenomenet balanced score-
card. Vi ville fördjupa våra kunskaper om BSC till att skapa en förståelse för hur det fak-
tiskt används i praktiken. Vår dåvarande bild av uppsatsen var att endast fokusera runt ba-
lanced scorecard som begrepp och funktion främst inom offentlig verksamhet, då vi var 
ganska säkra på att det finns skillnader mellan privat och offentlig sektor.  

För att skapa en bild av hur arbetet med balanserade styrkort i offentlig verksamhet utveck-
las och för att ge underlag till det tilltänkta forskningsområdet gjorde vi en förstudie. Västra 
Götalandsregionen, som enligt uppgift beslutat införa det balanserade styrkortet 1999 i re-
gionens förvaltningar, valdes som studieobjekt eftersom vi redan hade etablerade kontakter 
där. För att få information om styrkortet i regionen kontaktade vi den revisor som hjälpt 
dessa förvaltningar att implementera styrkortet samt varit förgrundsfigur i den utbildning 
som getts till verksamhetschefer inom regionen. Vi har även studerat interna dokument och 
rapporter. Syftet med förstudien var att identifiera potentiella problem eller intressanta 
forskningsområden rörande det balanserade styrkortet inom regionen samt att få en djupa-
re insikt i arbetet med den flerdimensionella styrningen. Revisorn föreslog en närmare un-
dersökning av de effekter styrkortet fått i regionen främst med avseende på effektivitet och 
målöverensstämmelse. 

Med hjälp av vår handledare kompletterades studien med en mer organisationsteoretisk 
aspekt. Av den anledningen har studien fått en inriktning som inte endast fokuserar på ba-
lanced scorecard utan även sambandet till organisationsstruktur och styrning. På detta vis 
anser vi att vi fått en bättre och djupare förståelse för BSC eftersom vi satt verktyget i ett 
sammanhang, vilket vi inte hade tänkt på när vi inledde vår diskussion om uppsatsämne. 

3.2 Metodval 

Med denna studie vill vi skapa en bild över hur det kan se ut i två olika typer av organisa-
tioner med avseende på struktur och styrning. Som framkommit i referensramen är det 
svårt att hitta de beskrivna organisationsformerna och styrformerna helt renodlade i verk-
ligheten. Även om organisationsformerna inte är helt renodlade anser vi ändå att det borde 
vara möjligt att urskilja drag av dem. Av den anledningen anser vi att vår uppsats kan bidra 
med nya aspekter på hur det kan se ut i två organisationer i verkligheten. De valda verk-
samheterna arbetar båda med det balanserade styrkortet och vi har valt att undersöka hur 
de arbetar med detta verktyg och vad det har lett till. Studien kan då visa på hur styrkortet 
används i praktiken och om verksamheterna upplevt samma positiva effekter som diskute-
rats i teorin. Vi har också undersökt hur variablerna målöverensstämmelse och effektivitet 
påverkats i verksamheterna. Enligt teorin är de båda konsekvenser av att styrningen och 
styrkortet fungerat och studien kan då visa på om det verkligen är så. 

För att genomföra studien så att de resultat som genereras kan bidra till att vårt syfte upp-
fylls är det viktigt att välja lämpliga metoder som leder till att rätt resultat erhålls. Vi har valt 
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att i huvudsak arbeta enligt den kvalitativa metoden eftersom vi valt att endast studera två 
verksamheter för att på det sättet kunna göra en mer ingående undersökning i syfte att få 
en klar bild över hur organisationerna ser ut och styrs. Vi vill också få en insikt i arbetet 
med det balanserade styrkortet samt påverkan på målöverensstämmelse och effektivitet och 
därför anser vi att en förutsättning för att komma fram till de resultat som vi förutsatt krävs 
det att vi även undersöker de bakomliggande orsakerna till varför det är som det är. Enligt 
Patel och Davidsson (2003) kan våra problemfrågor kopplas samman med den kvalitativa 
metoden då vi vill veta orsakerna till varför exempelvis målöverensstämmelsen ökat. Studi-
en har också en kvantitativ prägel då vi genomfört en enkätundersökning bland de anställda 
inom verksamheterna. Anledningen till att vi valde att inkludera de anställda genom en en-
kät var att vi ville få med deras syn på de undersökta områdena för att skapa en mer rätt-
visande bild av verksamheterna. Att enkäten är kvantitativ grundar sig i, som beskrivs sena-
re i kapitlet, att den utförts med en likhetsskala där deltagarna via siffror angett hur väl ett 
påstående stämmer. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är gra-
den av siffrornas betydelse och i kvantitativ metod har siffror stor betydelse medan den 
kvalitativa metoden kännetecknas av verbala formuleringar (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1987). Tilläggas bör att det är svårt att genomföra en helt renodlad kvalitativ eller kvantita-
tiv studie då det ofta förekommer drag av båda därav har denna studie drag av den kvanti-
tativa metoden (Patel & Davidsson, 2003). 

Om en annan kombination av metoder använts hade studien med stor sannolikhet fått 
andra resultat och inte bidragit till syftes uppfyllelse. Om vi valt att i huvudsak fokusera på 
den kvantitativa metoden hade vi kunnat undersöka fler enheter och inkludera fler respon-
denter samt fått svar som är mer generaliserbara än de som vi fått. Graden av generalisering 
är ett avgörande moment för viken typ av metod som används där den kvantitativa meto-
dens resultat ofta blir mer generaliserbara (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom vi gjort det 
val vi gjort, har vi inga större förhoppningar om några generaliserbara resultat men vi tror 
dock att en del av resultaten kan användas av andra organisationer. Till exempel bör vår 
studie kunna visa på vilka effekter det får om styrkort införs och vilka frågor som de un-
dersökta organisationerna upplevt vara viktigare än andra. Detta leder till att andra verk-
samheter kan dra nytta av de erfarenheter som Westma och Skas upplevt.   

Den främsta fördelen med den valda metoden som vi ser det, är att vi haft möjlighet att 
anpassa studien efter de respondenter som medverkat. Vi har till exempel inte ställt samma 
frågor till alla respondenterna eftersom vi ansåg att det krävdes vissa verksamhets- och be-
fattningsspecifika frågor till respektive respondent. Holme och Solvang (1991) menar att 
det är denna flexibilitet som är en av styrkorna med att använda den kvalitativa metoden ef-
tersom det leder till att forskaren får möjlighet att införskaffa den eftersträvade helhetsbil-
den och förståelsen. Flexibiliteten kan även ses som en nackdel då det blir svårare att jäm-
föra svaren eftersom vi inte ställt samma frågor till respondenterna (Holme & Solvang, 
1997). Vi anser att eftersom syftet är att visa på likheter och skillnader mellan de två olika 
organisationerna, måste vi ställa vissa specifika frågor till respektive respondent för att få en 
förståelse för varje enhet. De svar vi fick gjorde att vi kunde dra slutsatser om likheter och 
skillnader på grund av att vi hade fått en klar bild över de olika organisationerna.  

3.3 Informationssökning 

För att finna relevant litteratur till uppsatsen har vi först och främst gjort en studie av tidi-
gare forskning med avseende på att se vad som tidigare skrivits om organisationer, styrning 
och balanced scorecard. För att hitta tidigare forskning i form av uppsatser har vi i första 
hand använt oss av de databaser, däribland DIVA och Libris, som tillhandahålls på högsko-
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lebiblioteket i Jönköping. Denna tidigare forskning har varit till hjälp för att identifiera 
luckor i forskningen och deras slutsatser har varit till hjälp för att kunna urskilja ett intres-
sant problemområde. De studerade uppsatserna gav även uppslag till relevant litteratur. Vi 
har också studerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom området som vår handledare re-
kommenderat däribland två artiklar av William G. Ouchi och av Abernethy och Stoelwin-
der. Artiklarna gav en klarare bild av hur de olika variablerna hänger ihop och påverkas av 
olika organisationsstrukturer. Övriga vetenskapliga artiklar som vi tagit del av har vi funnit i 
vetenskapliga tidningar som till exempel Administrative Science Quarterly, Accounting, Organisa-
tions and Society samt Harvard Business Review. Vi har även sökt information på Internet och vi 
har då använt oss av sökord som balanserat styrkort, balanced scorecard, ekonomistyrning, 
effektivitet, styrning, organisation, byråkratisk organisation och professionell organisation. 
Sökorden har även kombinerats för att öka träffsäkerheten.  

3.4 Intervjuer 

För att genomföra vår empiriska studie utförde vi sex intervjuer med personer på tre olika 
hierarkiska nivåer inom organisationerna. För att kunna jämföra organisationerna ansåg vi 
att det var viktigt att intervjua personer med ungefär samma befattning inom de båda orga-
nisationerna. När det gäller jämförbarheten ansåg vi också att det var av stor vikt att vi 
ställde frågor inom samma område till respondenterna och därför valde vi att använda oss 
av intervjuguider med frågor som vi sammanställt innan intervjuerna ägde rum. Dessa frå-
gor är författade utifrån den kunskap vi fått genom referensramen och anledningen till det-
ta var att vi skulle kunna göra en analys mellan hur det bör vara teoretiskt jämfört med hur 
det är i verkligheten. Vi valde att använda oss av öppna frågor det vill säga att responden-
terna fick tala fritt utifrån den fråga de fått och vi hade då möjlighet att ställa följdfrågor 
om det var något som var oklart. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är den beskrivning om 
hur vi gått tillväga kännetecken för det som i metodlitteratur kallas semistandardiserade in-
tervjuer. Denna form av intervju kännetecknas av att vissa frågor formuleras på förhand 
och ställs till samtliga intervjuobjekt. Detta leder till en större frihet för forskaren vad gäller 
val av ordningsföljd samt formulering av frågorna, så länge intervjusvaren uppfyller de be-
hov av information som finns (Lundahl & Skärvad, 1999; Merriam, 1994). 

Istället för semistandardiserade intervjuer hade vi kunnat genomföra intervjuer med fasta 
svarsalternativ vilket lett till att data skulle blir mycket lättare att jämföra men å andra sidan 
hade vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor utifrån den information som kommit fram 
under intervjun. Denna typ av intervju kännetecknas av en hög grad av standardisering som 
enligt Lundahl och Skärvad (1999) innebär att ordningen på frågorna samt frågeformule-
ringen är förutbestämd. Vid en sådan intervju är det viktigt att frågeformulering och ord-
ningsföljd är identisk vid varje individuell utfrågning och den är lämplig att använda när ett 
stort urval ska intervjuas. Ett annat skäl till att inte tillämpa denna typ av intervjuer enligt 
oss var att organisationerna är olika och således krävdes det olika frågor till respektive re-
spondent. Exempelvis frågade vi Westma om deras marknader och priser vilket inte var re-
levant att fråga i sjukhusets fall. I motsats till den ovan beskrivna intervjuformen hade vi 
kunnat genomföra intervjuerna som samtal där inga frågor var formulerade på förhand. Vi 
ansåg att det var viktigt att få jämförbar information från de båda organisationerna inom de 
områden vi valt att studera och därför har vi inte tillämpat denna form av intervju. Enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) och Merriam (1994) är denna typ av intervju fördelaktigast att 
använda när information ska samlas för att användas vid senare intervjuer. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och anledningen till detta var dels att vi 
inte skulle gå miste om någon information och dels kunna koncentrera oss på responden-
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ten. Detta underlättade möjligheten att ställa följdfrågor eftersom vi kunde reflektera över 
svaren i stället för att fokusera på att skriva ner allt ordagrant. Intervjuerna sammanställdes 
i direkt anslutning till intervjutillfället detta för att inte missa eller förvränga någon informa-
tion. Efter sammanställningen av empirin fick alla respondenter möjlighet att läsa igenom 
vad vi skrivit för att se att vi uppfattat informationen på rätt sätt. 

3.4.1 Utformning av intervjuguide 

I bilaga 1-6 återfinns de frågor vi utgått från när vi genomförde intervjuerna. Vi har upprät-
tat en intervjuguide för varje respondent men flertalet av frågorna är samma av den anled-
ningen att vi ska kunna göra jämförelser. Däremot har vi till exempel inte ställt verksam-
hetsspecifika frågor till sjukhusdirektören och förvaltningschefen eftersom vi ansåg att 
verksamhetscheferna hade den viktigaste informationen om dessa frågor och därför var det 
mer lämpligt att de fick de verksamhetsspecifika frågorna. Frågorna utgår till viss del från 
den klassificering vi gjort i referensramen om att Westma är byråkratiskt och sjukhuset pro-
fessionellt organiserat, men vi har även ställt frågor om de andra styrformerna för att visa 
på att vi inte är bundna av klassificeringen. Vi är öppna för att organisationerna inte alls de-
lar vår uppfattning om klassificeringen och därför har vi till exempel ställt frågor till West-
ma som ska visa på om de tillämpar marknadsstyrning eller inte. Vad gäller frågorna om ba-
lanced scorecard har vi valt att ställa dem sist av den anledningen att vi ville se om respon-
denten själv tog upp styrkortet innan vi gjorde det. Om de nämnde styrkortet innan oss an-
ser vi att det tyder på att styrkortet är viktigt och faktiskt används. 

3.5 Enkäter 

För att få en representativ bild och för att öka förståelsen för vad medarbetarna tycker om 
vårt problemområde, det vill säga syn på organisationen, dess styrning och målöverens-
stämmelse, har vi valt att utforma en enkät. Vi hade även kunnat intervjua medarbetarna 
men vi ansåg att en intervju med en eller ett par medarbetare inte skulle vara representativt 
nog för studien, så därför valde vi att genomföra en enkät i stället. Ytterligare en anledning 
till valet av enkät är att det är en mer tidseffektiv metod för att få svar från många respon-
denter. Det är möjligt att vi hade kunnat genomföra hela studien med hjälp av enkäter men 
då hade vi gått miste om möjligheten att anpassa studien efter varje respondent samt möj-
ligheten att följa upp svaren med följdfrågor. Som vi redan konstaterat är den största skill-
naden mellan intervju och enkät enligt Patel och Davidsson (2003) att forskaren vid inter-
vjun är med och när det gäller enkäten svarar respondenten utan medverkan av forskaren. I 
anslutning till enkäten har vi skrivit ett kort stycke där vi förklarar varför vi genomför den-
na enkät, varför respondenternas medverkan är viktig samt att deras svar kommer att be-
handlas konfidentiellt. Anledningen är att motivera de respondenter som ska svara på enkä-
ten och då är det viktigt att forskaren, i ett brev eller liknade, tydligt ger all information om 
undersökningens syfte och varför respondentens bidrag är viktigt (Patel & Davidsson, 
2003; Trost, 1994).  

I likhet med en intervju kan en enkäts frågor vara högt standardiserade och strukturerade 
vilket innebär att enkäten inte ger utrymme för andra svar än de svarsalternativ som re-
spondenten kryssar i. Enkätens frågor kan även vara lågt standardiserade och strukturerade 
vilket leder till att respondenten svarar på öppna frågor och svaren beror på hur frågan tol-
kats (Patel & Davidsson, 2003). Vi har valt att tillämpa den första typen av frågor eftersom 
vi ville ha svar som var jämförbara och lätta att sammanställa då vi hade begränsat med tid. 
Det är viktigt att inte använda krångliga eller nedvärderande ord och negationer, för att 
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undvika missförstånd som i sin tur orsakar låg reliabilitet eller tillförlitlighet (Trost, 1994). 
För att minska risken för missförstånd och på sätt öka reliabiliteten lät vi två oberoende 
personer läsa igenom enkäten innan vi lämnade ut den.  

För att få lov att dela ut enkäten på avdelningarna frågade vi verksamhetscheferna om till-
stånd och de fick även möjlighet att ta del av enkäten innan den delades ut. Verksamhets-
cheferna tog sedan ansvaret för att dela ut enkäten till de anställda och sedan samla in dem 
för att därefter skicka dem till oss. Vi vill också betona att enkäten inte utgör den väsentli-
gaste delen av studien utan har varit ett hjälpmedel för att försöka få en helhetsbild över 
hur styrningen fungerar. Svaren i enkäterna har sammanställts i tabeller för att kunna se 
samband mellan enkäterna och de återfinns i bilaga 9 och 10. 

3.5.1 Utformning av enkät 

I bilaga 7 och 8 finns enkäterna som medarbetarna inom de båda enheterna fick svara på. 
Frågorna i enkäten är uppställda som påståenden och respondenten ska på en likhetsskala 
från ett till fem ange hur väl påståendet stämmer in på dennes uppfattningar. Siffran ett an-
ger att respondenten inte alls instämmer med påståendet och siffran fem anger att påståen-
det stämmer mycket väl med respondentens situation. Det finns både för- och nackdelar 
med dessa fasta svarsalternativ. Ett problem är att det inte går att fånga nyanser i svaren 
men å andra sidan är bortfallet stort med öppna frågor (Trost, 1994). För vår undersökning 
passade det bäst att använda fasta svarsalternativ eftersom vi inte eftersökte nyanser i sva-
ren utan en översiktlig bild av medarbetarnas syn på organisationen. Enkäten har samma 
rubriker som intervjuguiden för att kunna jämföra svaren med intervjuerna. Vad gäller ru-
briken effektivitet har vi valt att inte ställa några frågor om detta eftersom det är svårt att i 
enkäten förklara vad vi menar med effektivitet. 

3.6 Respondenter  

För att kunna genomföra denna studie var det viktigt att vi fick möjlighet att intervjua per-
soner på olika hierarkiska nivåer inom organisationerna. Det var också viktigt ur jämförel-
sesynpunkt att vi intervjuade personer med liknande befattningar inom organisationerna. 
Ett undantag är Maria Johansson som inte har någon chefsbefattning men trots det anser vi 
att hennes kunskaper om styrkortsarbetet på Skaraborgs sjukhus är tillräckligt relevanta för 
att inkludera henne i studien. Anledningen till att vi intervjuade Maria var på grund av re-
kommendation från ekonomichefen på Skaraborgs sjukhus, Eva Sundström. Nedan redo-
gör vi närmare för de personer vi intervjuat. 

På Skaraborgs sjukhus fick vi via mail kontakt med Staffan Börjesson, kanslichef samt till-
förordnad sjukhusdirektör och han representerar den högsta nivån som vi undersökt. Han 
var mycket positiv till vår undersökning och ställde gärna upp på intervju. Vi träffade ho-
nom på Kärnsjukhuset i Skövde den 16 december 2005 för att genomföra intervjun. Mot-
svarande befattning inom Westma var förvaltningschefen Arne Andersen och vi kontakta-
de honom via telefon för att boka in en intervju. Intervjun genomfördes den 9 december 
2005 i Regionens Hus i Mariestad. För att få en uppfattning om vad chefer på mellannivå 
tycker, kontaktade vi Maria Johansson som jobbar som ekonom på kirurgdivisionen på 
Skaraborgs sjukhus. Även hon ställde gärna upp på intervju och vi åkte till Kärnsjukhuset i 
Skövde den 7 december 2005 för att genomföra intervjun. Efter att ha förklarat vad studien 
går ut på fick vi hjälp av Irene Fransson, kvalitetschef på Westma, att finna rätt personer att 
intervjua. Hon föreslog Urban Dalström, ekonomichef som motsvarighet till Maria Johans-
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son på Skaraborgs sjukhus. Via telefon kontaktade vi honom och intervjun genomfördes 
den 9 december 2005 i Regionens Hus i Mariestad.  

De chefer på den lägsta nivån som deltagit i undersökningen utgjordes i Skaraborgs sjukhus 
fall av Maj-Britt Forsell, vårdchef för operationsavdelningen. Efter förslag från Maria Jo-
hansson kontaktades Maj-Britt per telefon och intervju bokades. Vi träffade henne på 
Kärnsjukhuset i Skövde den 13 december 2005 för att genomföra intervjun. Inom Westma 
hade vi till en början svårt att få kontakt med Peter Hellman, chef på Skövdedepån men till 
slut kunde vi träffa honom den 19 december 2005 för att genomföra intervjun i Skövde. 
Vad gäller enkäten deltog 11 sjuksköterskor och fem undersköterskor från operationsav-
delningen och från Westma Skövdedepå deltog sju anställda, alla inom administration. Alla 
respondenterna gav sitt tillstånd att deras namn offentlig gjordes i uppsatsen. 

3.7 Metod för analys 

Vi såg det som viktigt att kunna anpassa datainsamlingen utifrån den information vi fick 
och därför har analys av insamlade material skett löpande under tiden som insamlingen av 
data pågått och detta är ett argument för det kvalitativa tillvägagångssättet i analysen enligt 
Patel och Davidsson (2003). Detta är också den största skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ analys då den kvantitativa forskaren påbörjar sin analys när all data är insamlad 
(Patel & Davidsson, 2003). Eftersom vi sökte efter en djupare förståelse för vårt problem-
område ansåg vi att det var en fördel att redan efter första intervjun kunna göra en analys 
för att se om vi behövde fråga de andra respondenterna frågor om de svar vi fått i första in-
tervjun. De utförda intervjuerna blev snabbt nedskrivna och sammanställda och sedan be-
stod arbetet av att läsa igenom allt och reflektera över vad som framkommit samt hur detta 
ställde sig i relation till den litteratur vi utgått ifrån. Detta är ett tecken på en kvalitativ ana-
lys då en sådan analys består av att granska texter (Patel och Davidsson, 2003). 

Vad gäller enkäterna har vi sammanställt svaren i tabeller för att kunna se likheter och skill-
nader i respondenternas svar. I empirin och analysen redogör vi för svaren där det finns 
tydliga likheter och skillnader mellan de anställda och cheferna. Vi har inte använt oss av 
någon statistisk analysmetod eftersom vi ansåg att deltagandet i enkäten var för lågt för att 
kunna generalisera svaren för alla anställda på avdelningen/depån. 

3.8 Käll- och metodkritik 

I en uppsats finns det alltid saker som kunde ha gjorts annorlunda och vi vill med detta 
stycke visa på hur vi har hanterat olika käll- och metodaspekter och vad vi gjort för att för-
bättra uppsatsen gentemot dessa. Vi redogör också för uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.8.1 Källkritik 

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) finns det tre kriterier att ta hänsyn till när en 
källa ska granskas. Det första kriteriet handlar om närhet och undersöker källans tidsaspekt, 
ju nyare källan är desto bättre (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987; Lundahl & Skärvad, 
1999). De källor vi använt oss är skrivna från 1970-talet fram till i dag och vi har således 
använt oss av både äldre och nyare källor. De nyare källorna hänvisar till de äldre källorna 
och det tolkar vi som att de äldre källorna kan betraktas som trovärdiga och det stämmer 
också överens med vad Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) skriver om närhetskravet. 
Exempel på nyare litteratur som vi använt oss av är Holmblad Brunsson och Jacobsen och 
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Thorsvik och vi har även studerat nyare forskning på området till exempel Hallin och 
Kastberg samt Nilsson. 

Den andra bedömningsgrunden berör tendenser. Vi har studerat ursprungskällorna för att 
få den mest rättvisande bilden av ämnet men vi har även studerat litteratur som skriver om 
till exempel Ouchis teorier för att se hur dessa författare har uppfattat hans teorier. Vi ser 
det som en styrka att vi inte har nöjt oss med att ta del av respektive författares egna åsikter 
utan även studerat annan litteratur som ger sin bild av hur de uppfattat teorin. Vi anser så-
ledes att vår uppsats inte är tendentiös och enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) 
och Lundahl och Skärvad (1999) är det en styrka att vi har försökt att betrakta båda sidor 
av ett ämne och på det sättet har vi undvikit att endast återspegla en sida av ämnet. En 
svaghet i denna uppsats är att vi inte fått tillgång till Häckners opublicerade skrifter om 
styrning utan vi har fått förlitat oss på Nilsson där Häckners teorier återges och således har 
vi endast tagit del av Nilssons syn på dessa teorier.  

Det tredje kriteriet handlar om uppsatsen är hårt bunden till källorna samt om källorna är 
oberoende av varandra (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987; Lundahl & Skärvad, 1999). 
Det kan tyckas att vi är hårt bundna till Ouchi och Mintzberg men vi anser att vi har för-
sökt att få ett bredare perspektiv på deras teorier genom att studera vad andra har skrivit 
om dem, exempelvis Holmblad Brunsson och Jacobsen och Thorsvik. Vad gäller teorierna 
om balanced scorecard har vi dels studerat vad Kaplan och Norton själva anser om sin 
modell och dels har vi studerat litteratur som beskriver hur BSC kan användas i ett vidare 
perspektiv, exempelvis hur verktyget passar in inom offentlig sektor. För att få en ännu 
bättre trovärdighet av verktyget har vi tagit del av Nørreklits kritiska artikel där hon ifråga-
sätter verktyget. Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) och Lundahl och Skärvad 
(1999) är fakta att betrakta som pålitlig om flera oberoende källor kommer fram till samma 
sak. I vårt fall är det svårt att påstå att källorna är oberoende, eftersom både Nørreklit och 
de författare som skrivit om den offentliga sektorn utgått ifrån Kaplan och Nortons teorier 
när de skrev sina artiklar och böcker och således är de inte oberoende av varandra. Vi anser 
dock att vi försökt lösa detta problem genom att vi studerat information från flera håll. 

3.8.2 Metodkritik 

Det är inte alltid en undersökning blir så som det var tänkt från början utan problem upp-
står under undersökningens gång. En del problem går att lösa och andra är svårare att 
komma till rätta med. Vi redogör här för de problem som uppstod under vår undersökning 
och som vi inte kunnat lösa och som kan ses som svagheter i undersökningen. I och med 
att vi här lyfter fram vilka problem vi haft visar det på vår medvetenhet om dessa svaghe-
ter. 

Vad gäller enkäterna var vår förhoppning att vi i sjukhuset fall skulle få möjlighet att inklu-
dera läkare i enkäten eftersom vi studerat tidigare forskning som visar på att läkare ofta tar 
egna vägar istället för att verka mot organisationens övergripande mål. Av denna anledning 
fann vi det intressant att försöka fånga läkarnas åsikter i en enkät men vårdchefen vi inter-
vjuade hade ingen möjlighet att hjälpa oss med det eftersom hon inte var chef för dem. 
Hon rekommenderade oss att ta kontakt med en chefsöverläkare i stället men den chefsö-
verläkare vi kontaktade hade ingen möjlighet att hjälpa oss på grund av tung arbetsbelast-
ning. Vi hade kunnat gå vidare och kontakta fler chefsöverläkare men på grund av tidsbrist 
gjorde vi inte det. Vidare vad gäller enkäterna på sjukhuset hade vi som målsättning att få 
med cirka 30 av de cirka 100 anställda men eftersom vårdchefen ställde sig aningen kritisk 
till enkäten kunde hon inte lova att vi fick mer svar än cirka 20 stycken. Vi fick endast svar 
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från 16 anställda vilket vi anser är för lite för att kunna dra trovärdiga slutsatser och av den 
anledningen har enkätens betydelse för studien minskat. Vi har därför inte gått vidare med 
att analysera svaren statistiskt vilket annars är det vanligaste sättet när en enkät genomförs 
med likhetsskala (Patel & Davidsson, 2003) 

I Westma Skövdedepås fall hade vi från början tänkt dela ut enkäten till alla eftersom de 
inte var fler än 15 anställda, men det visade sig att de åtta som jobbar på lagret inte ville 
ställa upp på grund av att de medverkat i ett flertal liknade undersökningar. Svaren som 
framkommit i enkäten utgörs då endast av den administrativa personalen. Även i detta fall 
ansåg vi att svaren inte kan sägas spegla alla depåns anställdas uppfattningar utan ger endast 
en fingervisning om hur det kan tänkas vara. Det kan tyckas märkligt att vi inte intervjuat 
logistikchefen vars placering i hierarkin är jämförbar med Maria Johanssons men eftersom 
Irene Fransson, kvalitetschef på Westma ansåg att Marias motsvarighet på Westma var Ur-
ban Dalström följde vi hennes råd. Konsekvensen av detta är att vi missat logistiklinjen 
som Westma Skövdedepå lyder under och som är en motsvarighet till kirurgdivisionen. 
Detta misstag upptäcktes dock för sent men vi anser ändå att vi fått en tydlig bild av West-
mas organisation samt styrning. 

3.8.3 Reliabilitet och validitet 

En väsentlig del i det vetenskapliga arbetet är att kontrollera reliabiliteten och validiteten i 
studien för att resultaten skall anses både giltiga och hållbara. För att öka reliabiliteten i stu-
dien har vi noga sammanställt hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. Detta 
är en förutsättning för att studien ska kunna upprepas med liknade resultat vilket är utmär-
kande för reliabilitetsmåttet enligt Merriam (1994). Under intervjuerna var vi båda närva-
rande och en av oss ställde frågor medan den andra antecknade samt inflikade med följd-
frågor. Vi spelade även in intervjuerna med hjälp av en diktafon för att kunna verifiera an-
teckningarna och på så sätt undvika misstolkningar. Dessa åtgärder leder till högre reliabili-
tet enligt Merriam (1994). Vi gav också respondenterna möjlighet att granska och revidera 
intervjumaterialet genom att skicka uppsatsen till dem. Enligt Maxwell (1996) är detta ett 
annat sätt att öka reliabiliteten i en undersökning eftersom respondenterna kan bekräfta att 
informationen tolkats riktigt och inte förvrängts. Under undersökningens genomförande 
uppstod några omständigheter vars påverkan på tillförlitligheten är att betrakta som negati-
va. Eftersom vi själva inte kunde dela ut enkäten på avdelningen respektive depån finns det 
risk för att verksamhetscheferna styrt utdelningen för att inkludera anställda som de vet har 
en positiv inställning till enkätens frågor och detta ser vi som en nackdel då vi inte kan vara 
säkra på att enkätens resultat är de mest sanningsenliga. En annan omständighet som vi an-
ser minskar reliabiliteten är att vi inte lyckats inkludera läkarna i enkäten eller genomfört 
någon intervju med en chefsöverläkare och således har vi inte fått deras bild av organisa-
tionen. Trots dessa svagheter anser vi att reliabiliteten är tillräckligt hög för att resultaten 
ska vara trovärdiga eftersom respondenterna godkänt materialet.  

Vad gäller validiteten har vi försökt öka den genom att formulera intervju- och enkätfrå-
gorna utifrån den teori som ligger till grund för denna studie och på så sätt har vi försäkrat 
oss om att vi mätt rätt saker inom rätt område. Enligt Merriam (1994) handlar validitet om 
att forskaren mäter de saker som åsyftas att mätas i studien och begreppet validitet delas 
upp i inre och yttre validitet. Den yttre validiteten handlar om överensstämmelsen mellan 
de mätinstrument som använts i undersökningen och det område som undersökts. Den ytt-
re validiteten påverkas negativt om respondenterna inte talar sanning eller inte kan svara 
(Lundahl & Skärvad, 1992). Vi har använt oss av intervjuguider och enkäter med ett flertal 
varierande frågor inom de områden vi ämnade undersöka. Detta ledde till att vi fick svar 
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som överensstämde med de ställda frågorna inom det valda studieområdet och på detta vis 
har undersökningen fått en god yttre validitet. 

För att trygga den inre validiteten, det vill säga kopplingen mellan resultaten och teorin 
(Merriam, 1994), har vi låtit de respondenter som blev intervjuade ta del av materialet för 
att bedöma om det är sanningsenligt. Vi har också låtit studiekamrater och utomstående 
personer läsa och kommentera resultaten samt att vi tydligt i uppsatsen visat våra antagan-
den, vilka utgångspunkter vi haft och klart redogjort för de teorier som uppsatsen baserats 
på. Dessa åtaganden är enligt Merriam (1994) några viktiga sätt att öka den inre validiteten 
på. Vidare kan en forskare genomföra undersökningen en gång till för att se om samma re-
sultat erhålls (Merriam, 1994). Vi har av tidsskäl inte upprepat undersökningen men vi an-
ser att de ovan beskrivna åtgärder som vi vidtagit är tillräckliga för att säkerställa att uppsat-
sen håller en god inre validitet. 
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4 Empiri 

I detta kapitel har vi sammanställt det empiriska underlaget som genererats via intervjuer och enkäter. Vi 
ger också en beskrivning av de styrkort vi studerat för att visa på likheter och skillnader. 

4.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en redogörelse för de undersökta styrkorten vi fått tillgång till för att 
läsaren ska få en uppfattning om hur de olika styrkorten ser ut och kan tänkas hänga ihop. 
Eftersom en del av respondenterna tidigt under intervjuerna hänvisade till styrkorten anser 
vi också att det är en god ide att presentera dem först så att läsaren ska få en liten inblick i 
styrkorten. Efter beskrivningen av styrkorten har vi valt att behandla de olika områdena i 
den ordning som de presenteras i referensramen och efter den modell vi skapat som visar 
på de olika områdenas förhållande till varandra. Detta innebär således att respondenternas 
åsikter om de balanserade styrkorten inte presenteras tillsammans med redogörelsen av 
styrkorten. Tilläggas bör att den granskning vi gjort av styrkorten inte är omfattande efter-
som det inte var syftet utan vi har endast beskrivit dem i en mer grundläggande bemärkelse 
och inte gått in på detaljnivå eftersom studien riskerade att bli för omfattande och lång.  

4.1.1 Västra Götalandsregionens styrkort 

Det övergripande styrkortet i Västra Götalandsregionen är utformat för regionledningen 
och innehåller de mål, framgångsfaktorer, styrtal och aktiviteter som ska leda till att visio-
nen uppfylls. Den vision som regionen arbetar efter lyder ”det goda livet”. Styrkortet utgörs 
av ett medborgarperspektiv, finansiellt perspektiv, processperspektiv och lärandeperspektiv 
som vardera har ett antal mål som skall uppnås. Varje perspektiv har en beskrivning av vad 
målen innebär och den följs av en uppräkning av de framgångsfaktorer och styrtal som ska 
göra att målen nås. Till sist anges ett antal aktiviteter som stödjer framgångsfaktorerna. 

I tabellen nedan anges regionledningens perspektiv och tillhörande mål.  

Perspektiv  Mål 

Medborgarperspektiv • En attraktiv region att verka i. 
• En attraktiv region att bo i. 
• God hälsa 
• Bra sjukvård. 
• Kreativa miljöer. 
• Gott företagsklimat. 
• God miljö. 
• Bra arbetsmarknad. 
• Ökad delaktighet och ökad demokrati. 
• Goda kommunikationer. 

Finansiellt perspektiv  • Resultatförbättring/effektivisering. 
• Ekonomi i balans. 
• Ekonomisk tillväxt. 
• Ökad mångfald i finansieringen. 

Processperspektiv • Internationalisering 
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• Förbättrad effektivitet 
• Aktiv samverkan 
• VGR spjutspets i områden för utbild-

ning, FoU och kompetens. 
• Aktiva och ansvarstagande medborgare. 
• Utveckla den integrerade ledarrollen. 
• Nya och fler aktörer i verksamheten. 

Lärandeperspektiv • Synliga och tydliga ledare. 
• IT för kunskaps- och processutveckling. 
• Attraktiva arbetsplatser. 
• Kunskapssökande medarbetare. 

Tabell 4-1 Regionledningens perspektiv och mål. 

Som nämnts ovan ges en beskrivning av målen i styrkortet och för att illustrera hur de kan 
se ut samt för att kunna visa hur dessa mål bryts ner på verksamhetsnivå, har vi valt ut någ-
ra mål som är relaterade till variablerna målöverensstämmelse och effektivitet. Nedan ges 
även ett urval av framgångsfaktorer, styrtal och aktiviteter. 

Mål Bra sjukvård. 

Beskrivning  Bästa möjliga kvalitet, tillgänglighet, trygghet 
och mångfald. Respektfullt och serviceinrik-
tat bemötande, präglad av delaktighet och 
jämlikhet. Utformad efter befolkningens be-
hov och på ett kostnadseffektivt sätt. 

Framgångsfaktorer  • Tillgång till kompetent och motiverad 
personal och med rimliga väntetider.  

• Mångfald (alternativa driftformer) och 
valfrihet. 

• Tydligt ledarskap och kompetensutveck-
ling.  

Styrtal Medborgaren/brukarens bedömning av: 

• Hur vård vid sjukhus förändrats de sista 
12 månaderna. 

• Vårdgaranti/tillgänglighetsgaranti/ 
hjälpmedelsgaranti.  

• Klagomål till Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd. 

Tabell 4-2  Exempel på medborgarperspektivet. 

Mål Resultatförbättring och effektivisering 

Beskrivning  Förbättra den egna ekonomin som minst 
motsvarar ställda effektiviseringskrav. 

Framgångsfaktorer • Decentraliserat resultatansvar,  
• Ökad kontroll av penningflödet,  
• Enkelhet i styr- och uppföljningsinfor-
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mation  
Styrtal  • Resultat- och kostnadsuppföljning totalt, 

löner, läkemedel, övrigt samt antal årsar-
betare. 

• Kassaflöde  
• Andel kvadratmeter tomlokaler.  

Aktivitet  • Samordning och begränsning av infor-
mationsflödet. 

• Utveckling av belöningssystem (indivi-
duellt eller för grupper). 

Tabell 4-3  Exempel på det finansiella perspektivet. 

Mål  Förbättrad effektivitet. 

Beskrivning  Genom tydliga och prioriterade beställningar 
skapa klarhet i uppdraget. 

Framgångsfaktorer  • Ökad kunskap om medborgarnas behov. 
• Underlag för prioriteringar. 
• Tydliga beställningar.  
• Tydliga produktionsmål.  
• Utvecklad dialog mellan beställare och 

utförare. 

Styrtal  • Andel ansvariga chefer som upplever sig 
ha tydliga mål att styra efter. 

• Måluppfyllelse enligt uppdrag. 
Aktiviteter  • Följ upp beställningen. 

• Benchmarking. 
• Utbildning i processen och grundläggan-

de kvalitetsarbete. 

Tabell 4-4  Exempel på processperspektivet. 

4.1.2 Skaraborgs sjukhus styrkort 

Skaraborgs sjukhus arbetar efter visionen ”god vård i utveckling” och det övergripande styr-
kortet består av fyra perspektiv; patient, process, medarbetare och finans. De mål som satts 
upp i kortet är strategiska mål som är samma för alla verksamheter inom sjukhuset. Varje 
division och avdelning har sedan brutit ner styrkortet och gjort ett eget med utgångspunkt i 
de övergripande strategiska målen för hela sjukhuset. I styrkortet ges utöver perspektiven 
även en beskrivning av syftet med balanserad styrning, vilket innebär att strukturera arbetet 
med hjälp av mål och uppföljningar, öka inflytandet och delaktigheten på verksamhetsnivå, 
tydliggöra styrningen samt skapa verksamhetsutveckling och stärka processarbetet.  

Perspektiv  Strategiskt mål 

Patientperspektiv Våra patienter upplever hög tillgänglighet 
och god vård. 

Processperspektiv  Vi ger en vård med hög kvalitet och hög pa-
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tientsäkerhet i aktiv samverkan. 

Medarbetarperspektiv Vi är en attraktiv verksamhet som skapar 
delaktighet och utveckling. 

Finansperspektiv  Vi hushåller med våra resurser.  

Tabell 4-5  Skaraborgs sjukhus styrkort 

4.1.3 Westmas styrkort 

Westmas övergripande styrkort består av strategiska mål, strategier och nyckelmått som de-
las in i sex perspektiv, vilka är utformade av ledningen och ska leda verksamheten mot de-
ras vision ”till din tjänst och förtjänst”. De sex perspektiven är finansiellt resultat, kundtillfreds-
tällelse, medarbetartillfredställelse, leverantörsinställning, miljö och interna processer. Ut-
ifrån dessa perspektiv formulerar de olika linjerna sina verksamhetsmål, som fastställs av 
förvaltningschefen, och sedan sammanställs i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska 
linjechefen även ange hur de uppställda målen ska nås. Det finns processgrupper som arbe-
tar med att utveckla och förnya de interna processerna genom att formulera gemensamma 
verksamhetsmål, vilka anpassas till respektive verksamhet och preciseras i verksamhetspla-
nen.  

Perspektiv  Strategiskt mål 

Finansiellt resultat WESTMA ska vara i ekonomisk balans med 
utrymme för utveckling och förnyelse. 

Kundtillfredställelse  WESTMA ska upplevas som en bra samar-
betspartner som ger kundnytta och ekono-
miskt mervärde. 

Medarbetartillfredställelse  WESTMAs medarbetare ska känna delaktig-
het i verksamhetens processer och uppleva 
arbetsglädje på en attraktiv arbetsplats. 

Leverantörsinställning VGR:s leverantörer ska uppleva WESTMA 
som en klar och tydlig upphandlingsorgani-
sation och som en professionell affärspart-
ner. 

Miljö Vi ska på våra arbetsplatser och vid upp-
handling bidra till en hållbar utveckling. En 
hållbar utveckling i ekologisk, ekonomisk 
och social mening, det vill säga att kunder-
nas och våra behov tillgodoses utan att 
äventyra kommande generationers behov.  

Interna processer Visa hur processerna samverkar med var-
andra och bidrar till kundnyttan. 

Tabell 4-6  Westmas styrkort 
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4.2 Organisationsform 

Vi har i två figurer schematiskt återgivit de undersökta enheternas organisationsstrukturer 
och markerat var i organisationerna respondenterna befinner sig och vilken befattning de 
har, för att underlätta förståelsen. 

 

Figur 4-1  Organisationsschema och respondenterna från Skas 

Sjukhuset är organiserat i en sjukhusledning bestående av sjukhusdirektören som har det 
högsta ansvaret samt divisionscheferna. Under ledningen finns det fem divisioner; kirurgi, 
medicin, AR, service och psykiatri. Varje division består i sin tur av olika avdelningar och i 
kirurgdivisionens fall som vi undersökt ingår de opererande verksamheterna. Sjukhuset har 
ungefär 4100 anställda och den avdelning som vi granskat närmare, operationsavdelningen, 
har 145 heltidstjänster varav av ett 40-tal är placerade i Falköping som även tillhör opera-
tionsavdelningen. Inom sjukhuset finns det tre chefsnivåer; sjukhusdirektören, divisions-
cheferna och vårdchefer samt chefsöverläkarna. De två sistnämnda är på samma nivå i hie-
rarkin.  

Staffan Börjesson  
Tillförorndnad sjukhusdirektör 

Medicin Kirurgi 

Operation  

Maria Johansson 
Ekonom 

Maj-Britt Forsell 
Vårdchef 

Stab 

Exempel på divisioner på Skas 

AR 
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Figur 4-2  Organisationsschema och respondenterna från Westma. 

Westma är en av sex serviceverksamheter inom servicenämnden i VGR och består av tre 
linjer, logistik, inköp och kundservice. Över dessa linjer finns det en övergripande stab som 
ansvarar för verksamheterna. Inom Westma finns det 180 anställda och den enhet som vi 
undersökt närmare, depån i Skövde, har 15 anställda varav åtta arbetar på lagret och de res-
terande utgörs av administrativ personal. Storleksmässigt när det gäller antalet anställda är 
Westma en liten organisation i jämförelse med sjukhuset. Däremot arbetar Westma över en 
större geografiskt yta än vad sjukhuset gör. Inom Westma finns det tre till fyra chefsnivåer 
beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om. De olika nivåerna är förvaltnings-
chef, linjechef, depåchef och inom vissa verksamheter lagerchef vilket kan jämföras med 
sjukhuset som har tre chefsnivåer. Westmas kunder består av alla enheter inom Västra Gö-
talandsregionen men det finns också externa privatläkare som köper in sitt material av 
Westma. Produkterna som Westma tillhandahåller är till största del standardiserade men 
det förekommer individuella produkter.  

I sjukhusets fall fattas de stora investeringsbesluten av sjukhusstyrelsen eller regionstyrelsen 
medan sjukhusdirektören har befogenheter att fatta beslut inom fastställda ramar för funk-
tionsförändringar i byggnader och för återanskaffning av utrustning. Staffan Börjesson, till-
förordnad sjukhusdirektör, poängterade att sjukhuset har ett väl utvecklat besluts- och be-
redningssystem, vilket går ut på att kvalitetssäkra beslut genom att flera instanser utreder 
beslutsunderlagen. I Westma fattas besluten rörande investeringar, oavsett storlek, och lea-
sing av förvaltningschefen efter viss förberedning av ledningsgruppen. En tydlig skillnad 
mellan organisationerna är att Westmas högsta chef, förvaltningschefen, själv kan ta beslut 
medan de större besluten i sjukhuset fattas av ledningen och deras högsta chef, sjukhusdi-
rektören, har inte befogenhet att själv fatta de beslut som rör mycket pengar. Vad gäller 
mindre beslut rörande investeringar tas de i sjukhusets fall av divisionerna och i Westmas 
fall är det linjecheferna som har befogenhet att ta dessa beslut. Beslut som rör den dagliga 
verksamheten på operationsavdelningen fattas av olika personer beroende på vad det gäller. 
Till exempel är vårdcheferna och i vissa fall är vårdföreståndarna behöriga att fatta beslut 
som rör den specifika avdelningen och sektionsledare tar beslut om daglig drift och materi-
al. Chefsöverläkaren ansvarar för läkarna som tar beslut om vilken operationsmetod som 
ska användas och de kommer med förslag på utveckling och nytt material att köpa in. Dag-
liga beslut som rör Skövdedepån tas av depåchefen men en del av befogenheterna att ta be-
slut har han delegerat till den produktionsansvarige och den administrationsansvarige efter-

Arne Andersen 
Förvaltningschef 

Inköp  Logistik Kund-
service 

Urban Dalström 
Ekonomichef 

Depå Skövde Peter Hellman  
Depåchef 

Depå Sisjön 

Stab 



 Empiri 

 31 

som det är de som har den bästa kunskapen när det handlar om produktion och en del be-
slut som rör administrationen.  

De beslut som är acceptabla att ta och vilka som får ta besluten finns, när det gäller sjukhu-
set, angivna i delegationsordningar eller funktionsbeskrivningar som tydligt talar om vem 
som fattar vilka beslut. Det finns även verkställighetsbeslut som kan fattas på lägre nivå 
utan att ha delegation. Det finns också en anvisning grundat på ett basbelopp som avgör 
vem som kan ta vilka beslut. Även i Westmas fall finns det delegationsordningar med an-
visning om behörighet och befogenhet rörande beslut. Information om detta finns också 
angivit i styrkortet och i ledningssystemet. På Skövdedepån är denna information till viss 
del inte uttryckt i skrift utan Peter Hellman, depåchef, menar att produktionschefen och 
administrationsansvarig vet vad Peter står för och på så sätt vet de om besluten är tillåtna 
eller ej.  

Vad gäller förändringsbenägenheten i sjukhuset menar Staffan att de inte kallar det för för-
ändring utan förbättring vilket är mer positivt laddat och därför inte utgör något hot mot 
individen. Därför är detta inget problem i organisationen. Ur enkäterna framkom att de an-
ställda på operationsavdelningen till övervägande del ser förändringar som positiva. Inom 
Westma finns det olika uppfattningar om organisationens förändringsbenägenhet. Förvalt-
ningschefen, Arne Andersen, menar att organisationen måste vara snabb vid förändringar 
eftersom serviceorganisationer lever på intäkter och således snabbt måste kunna anpassa sig 
efter nya förutsättningar för att behålla sina kunder. Urban Dalström, ekonomichef, där-
emot anser att organisationen till viss del är trög men påstår samtidigt att organisationen 
ständigt utsätts för mindre förändringar och att de förändringarna har gått bra. Även Peter 
menar att Westma ständigt utsätts för mindre förändringar och det har gått bra och av den 
anledningen ser även han positivt på förändringar. De anställda på Skövdedepån var alla 
positivt inställda till förändringar, vilket kan förklaras av att organisationen ofta utsatts för 
förändringar som gått bra och av den anledningen upplever personalen förändringar som 
något positivt.  

4.3 Styrform 

Styrningen på sjukhuset sker både genom regler och arbetsbeskrivningar samt genom icke 
nedskrivna gemensamma värderingar. Sjukhuset har ett väl utarbetat styrdokument med 
tydliga beskrivningar och som exempel nämner Maria Johansson, ekonom, delegationsord-
ningar och sjukhusets styrkort där de gemensamma värdegrunderna finns angivna. Det 
praktiska användandet av dessa värdegrunder ute i verksamheterna är hon osäker på och 
tror att det kan förekomma att informella vägar tas. På operationsavdelningen får de an-
ställda reda på vad de ska göra och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter genom nedskriv-
na arbetsrutiner men framför allt genom muntlig kommunikation. I enkäten framkom att 
sjuksköterskorna får reda på vad de ska göra både genom nedskrivna arbetsbeskrivningar 
och icke- nedskrivna värderingar. Däremot menar undersköterskorna att de främst får reda 
på hur de ska utföra sitt jobb genom muntliga riktlinjer. Maj-Britt Forsell, vårdchef, anser 
att det är svårt att skriva arbetsrutinerna eftersom de antingen blir för vaga eller för detalje-
rade och därför finns det arbetsrutiner som inte är nedskrivna. Vad gäller de nyanställda 
skolas de in i arbetet av de mer erfarna medarbetarna och Maj-Britt menar att det finns en 
tradition över hur arbetsuppgifterna ska utföras. Inskolningen leder till att de nyanställda 
får samma värdegrund som de andra. Maj-Britt menar att det vid en anställningsintervju är 
svårt att bedöma den sökandes inställning till arbetet och att det handlar om en attitydfråga 
men hon anser att det är viktigt att de anställda har samma värderingar för att arbetet ska 
fungera så bra som möjligt.  
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I likhet med sjukhuset styrs även Westma av nedskrivna instruktioner och traditionsbild-
ning. Inom Westma finns det numera rutiner för alla interna processer eftersom de genom-
gått en granskning av hur de bör skötas för att vara så effektiva som möjligt och enligt Ur-
ban Dalström, ekonomichef, är dessa rutiner påverkade av kultur och tradition. Även Peter 
framhåller att de flesta funktioner på Skövdedepån är väl dokumenterade men det även 
finns informella arbetssätt. Detta framkom också i enkäten där de anställda var eniga om 
att det är genom nedskrivna arbetsrutiner som det vet hur de ska utföra sitt arbete. Där-
emot var det delade uppfattningar om huruvida icke nedskrivna arbetsrutiner påverkade 
deras arbete. På Skövdedepån köps produkterna in på avtal som redan är tecknade på en 
högre nivå. Peter tillade att de som jobbar med inköp har vissa regler för hur inköpen ska 
gå till. De jobbar efter målen: det måste finnas saker hemma och omsättningshastighet det vill säga, 
inte ha för stort lager. Det är detta som styr inköparna och den avgörande faktorn vid ett 
inköp är inte priset utan en kombination av funktion, kvalitet och pris.  

Huruvida de anställda på högre nivåer gjort ett bra jobb eller inte framgår i sjukhusets fall 
av uppföljningen av måltalen som är angivna i styrkortet. Uppfylls målen är det ett tecken 
på att ett bra jobb utförts. Målen kommuniceras via styrkortssamtal med divisions- och 
vårdchefer. Staffan förklarade att stabens uppgift i första hand är att kontrollera att mätning 
sker och som exempel säger han att för att mäta patientnöjdhet görs enkäter på respektive 
avdelning. Det viktiga ur ledningssynpunkt är inte hur enkäten är utformad utan att den 
faktiskt genomförs. Om ett dåligt jobb genomförts, upprättas handlingsplaner med syfte att 
förbättra de dåliga resultaten. På den lägre nivån, det vill säga operationsavdelningen, får de 
anställda reda på om de gjort ett bra jobb genom antalet klagomål som kommer in. Opera-
tionsavdelningen har inga mätvariabler för att mäta om de gör ett bra eller dåligt jobb och 
Maj-Britt menar att får de inga klagomål anser de att de gjort ett bra jobb. Detta verifiera-
des också i enkäten där de anställda var osäkra på huruvida de kan få reda på om det gjort 
ett bra eller dåligt jobb i de nedskrivna riktlinjerna. De har haft många diskussioner om hur 
de anställda ska kunna få feedback på sitt jobb och ett sätt är att samma personal har hand 
om patienten från det att den skrivs in tills den skrivs ut och då kan patienten tala om hur 
denne upplevde personalen. Om ett dåligt jobb görs finns det ett avvikelsehanteringssystem 
som generar avvikelserapporter med utgångspunkt från de klagomål som kommer in. Av-
vikelserna följs upp direkt med de parter som är berörda.  

I likhet med sjukhuset får Westmas anställda reda på om deras jobb varit bra genom styr-
kortet. Inom styrkortets arbete genomförs kund- och leverantörsenkäter vartannat år för att 
få reda på vad kunderna tycker om Westmas arbete och om de är nöjda har de anställda 
gjort ett bra jobb. De följer också upp olika nyckeltal till exempel servicegrad, omsättning, 
hur många ordrar varje anställd har packat och om de skickat rätt saker samt hur lång tid 
varje inköpare lägger på respektive kund. Det är ledningsgruppen bestående av alla linje-
chefer, ekonomichef, personalchef, kvalitetschef, IT-strateg, miljöstrateg och utvecklings-
chef som bestämt innehållet i styrkortet och således vilka utvärderingspunkter som ska av-
göra om ett bra jobb gjorts. I styrkortet framgår det även om jobbet inte lett till de önskade 
resultaten och en analys görs av avvikelsen samt åtgärder vidtas. Urban menar att det i styr-
kortet finns både lätta och svåra mål och utifrån det görs en bedömning om huruvida avvi-
kelsen ska ses som allvarlig eller ej. Westma är medvetna om att en del mål sätts för lågt 
och att det kan leda till problem i form av de framstår bättre än vad de egentligen är om 
målen är satta för lågt. Vid varje uppföljning tar de fram tio områden där verksamheten 
jobbat bra och tio områden som verksamheten inte lyckats bra med. Dessa tio mindre bra 
områden bryts ner på lägre nivå och hamnar på det sättet i fokus inför nästa uppföljning. 
Skövdedepån får också respons från logistikchefen och ekonomichefen. De mål som 
Skövdedepån ska nå upp till är uttryckta i en verksamhetsplan och i likhet med operations-
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avdelningen pratar de inte om styrkortet på samma sätt som de högre nivåerna. De följer 
inte upp sina mål genom att tillämpa styrkortet vilket torde vara syftet. I enkäten kunde vi 
utläsa att de anställda på Skövdedepån var överens om att de genom nedskrivna riktlinjer 
får veta om de utfört ett bra jobb men de var tveksamma till om de fick reda på att de gjort 
ett dåligt jobb i de nedskrivna riktlinjerna. 

Vad gäller möjligheten att mäta de anställdas individuella prestationer menar både Staffan 
och Maria att det är möjligt men att det inte görs på grund av att det är enheternas presta-
tioner som är viktiga och att de aldrig tänkt på att utvärdera varje enskild anställd. Ur enkä-
ten framkom det att de anställda ser sig som ett team och att de individuella prestationerna 
är till nytta för alla vilket tyder på att de individuella prestationerna inte står i centrum. På 
sjukhuset medger Maj-Britt att kritik som är riktad till en särskild anställd ges till denne och 
diskuteras på medarbetarsamtal. Annars mäts inte de individuella prestationerna och sjuk-
huset som helhet använder inte någon form av belöningssystem. På operationsavdelningen 
sker uppmuntran genom julklappar, utbildningsdagar och liknande aktiviteter. Inom West-
ma går de individuella prestationerna att mäta och inom inköpsområdet mäts till exempel 
debiteringsbar tid. Skövdedepån däremot ser sig som ett team och mäter således inte de in-
dividuella prestationerna eftersom de menar att verksamhetens mål är allas ansvar och detta 
leder till stor delaktighet bland personalen. Detta bekräftades i enkäten där de anställda var 
helt eniga om att deras individuella prestationer var till nytta för de andra. På frågan om de 
använder belöningssystem var svaret nej men att de diskuterat det många gånger. Proble-
met är att Westma inte är konkurrensutsatt på samma sätt som en fristående serviceorgani-
sation. De andra avdelningarna måste handla av Westma och de avdelningarna menar då att 
Westmas personal inte ska roa sig för deras pengar. Endast de produkter som inte finns i 
Westmas stora sortiment få handlas externt men VGR vill ändå att de ska vända sig dit 
först. För att motivera de anställda tillämpar Westma i likhet med sjukhuset en generös per-
sonalpolitik där de anställda får tillgång till fri motion, julklapp och kompetensutveckling. 
Arne menar att det är svårt att ha ett belöningssystem inom den offentliga sektorn och 
ännu svårare är det att koppla ett belöningssystem till de individuella prestationerna då 
mycket arbete sker i grupper. 

Inom sjukhuset har den administrativa personalen på kirurgdivisionen möjlighet att påverka 
sitt arbete men på operationsavdelningen kan sjuksköterskor och undersköterskor endast 
till viss del påverka sitt arbete. De kan själva styra över arbetet mot patienterna men för öv-
rigt har arbetet en stark struktur vilket begränsar möjligheten att påverka. Läkarna däremot 
har större frihet eftersom det är de som bestämmer hur operationerna ska gå till. Inom 
Westma har de anställda lättare för att påverka sitt jobb eftersom de vill att de anställda ska 
känna sig delaktiga. På Skövdedepån kommer detta till uttryck i och med att Peter varje 
månad har arbetsplatsträffar där de anställda kan framföra sina synpunkter och idéer.  

Staffan och Maria upplever inte att det varit svårt att arbeta med den professionella yrkes-
gruppen så att de agerar utifrån sjukhusets bästa. De menar dock att vissa är mer samar-
betsvilliga än andra och styrkortet har haft stor betydelse när det gäller att ena förvaltnings-
ledningen, politikerna och professionen. Staffan menar att styrkortet lett till att organisatio-
nen har något gemensamt att samlas kring och eftersom både ekonomer, läkare och sjuk-
sköterskor varit med i framtagningen av kortet är det utformat med ett språk som alla för-
står. Maj-Britt anser att en förutsättning för att läkarna ska acceptera organisationens mål, 
är att målen diskuteras och att de får fundera på vad det har för betydelse för deras arbete. 
Ur enkäten framkom det att både undersköterskorna och sjuksköterskorna till största del 
utgår från verksamhetens mål när de genomför sitt arbete.  



 Empiri 

 34 

4.3.1 Respondenterna och Balanced Scorecard  

Den främsta anledningen till att både Skaraborgs sjukhus och Westma infört det balansera-
de styrkortet är att regionledningen tog ett beslut år 2000 om att VGR skulle tillämpa styr-
kortet. Westma hade redan före införandet jobbat mycket med mål och processarbete så 
steget över till styrkortet var inte särskilt långt. Även i den gamla divisionen på Skas, före 
regionbildningen, hade de arbetat en del med styrkort eftersom chefen var pådrivande i sa-
ken. Enligt Urban har styrkortet blivit positivt mottagit på Westma och han tycker inte att 
det var svårt att anpassa styrkortet till de behov som Westma har. Svårigheten ligger i att 
dra en gräns för hur många och vilka mål som ska vara inkluderade i styrkortet. Vad gäller 
Skas menar Maria att ju längre ner i organisationen styrkortet finns ju mer konkret blir det, 
det vill säga att det är lättare att mäta i den operativa verksamheten. På ledningsnivå anser 
hon att kortet är mer abstrakt.  

På sjukhuset har styrkortet också anpassats till den specifika verksamheten genom att foku-
sera på professionen. I styrkortet har lärandeperspektivet bytts ut mot medarbetarperspek-
tivet men Staffan menar att det är något som inte borde ha gjorts. Han anser att lärande 
och tillväxtperspektivet hade passat bättre eftersom både medarbetarna och miljön kan vä-
vas in däri samt att det är mer långsiktigt. Han säger också att det är viktigt att inte ha för 
många perspektiv i sitt styrkort eftersom det blir för mycket att fokusera på. Maria anser att 
Kaplan & Nortons modell varit till hjälp för att utforma styrkortet och har inte upplevt 
några svårigheter att anpassa kortet till verksamheterna. Hon poängterar att det viktigaste 
med BSC är de handlingsplaner och aktiviteter som gör att målen nås. I sjukhusets styrkort 
ingår patient-, process-, medarbetare- och finansperspektiven vilket skiljer sig från regio-
nens genom att de valt att byta ut lärande- och medborgarperspektiven mot patient- och 
medarbetarperspektiven. Westma har valt att ha sex perspektiv i sitt styrkort till skillnad 
från regionen som endast har fyra perspektiv. Westmas styrkort består av finansiellt resul-
tat, kundnöjdhet, leverantörsinställning, miljö, interna processer och medarbetarperspekti-
vet. Arne menar att det finansiella perspektivet har varit dominerande på grund av regio-
nens ekonomiska ställning. Westma arbetar på det sättet att vissa områden som behöver åt-
gärdas lyfts upp till ytan genom att området blir ett eget perspektiv och när området för-
bättrats tas det bort som eget perspektiv. Ett sådant område är miljö som har varit ett eget 
perspektiv sedan två år tillbaka och som i framtiden kommer att ingå i de interna proces-
serna.  

Skaraborgs sjukhus vision är ”God vård i utveckling” och den revideras varje år genom en ut-
vecklingsdialog men Staffan menar att den nuvarande visionen är hållbar. Det som skulle 
kunna förändra visionen är de uppdrag som organisationen får samt vid ett eventuellt 
maktskifte men det är inte särskilt troligt. Däremot om sjukhuset tvingas spara tror han att 
visionen måste ändras eftersom de då inte kan erbjuda god vård i utveckling på grund av 
resursneddragningar. Både Maria och Maj-Britt var osäkra på den övergripande visionen 
för hela regionen men i enkäten framgick att sjukhusets vision dock nått fram till de an-
ställda vilket är positivt. Maj-Britt menar att sjukhusets vision ska stämma överens med re-
gionens och hon sa att ”om de gjort visionen rätt så ska den stämma med regionens övergripande vi-
sion”. Westmas vision ”till din tjänst och förtjänst” är enligt både Arne och Urban kopplad till 
hela regionens vision. Peter kunde inte genast komma på VGR:s vision men tror att deras 
ligger i linje med den. Vad gäller målen är han osäker på hur Westmas mål i styrkortet är 
sammankopplade med VGR:s styrkort. Westma arbetar mycket utifrån regionens över-
gripande dokument eftersom politikerna vill se en spridning av sina mål ända ut på verk-
samhetsnivå. Trots att regionen är politikerstyrd har visionen aldrig reviderats och enligt 
Arne påverkas den inte vid eventuellt maktskifte i regionledningen.  
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Vad gäller de effekter som styrkortet lett till såsom ökad målöverensstämmelse och effekti-
vitet hade respondenterna i vissa fall mycket skilda åsikter. På frågan om de anställda har 
samma mål och syn på organisationen hävdar Arne att BSC lett till att de anställda har 
samma mål som organisationen. Även Staffan menar att BSC enar organisationen och han 
tror att det fått ett hyfsat genomslag ut på verksamhetsnivå och han tror att de anställda 
känner för det men poängterar att de måste jobba mer med värdegrunderna så att de når ut. 
Urban menar att styrkortet är viktigt för att hålla ihop verksamheten men han tror att på 
lägre nivå anses styrkortet inte lika viktigt och att det således ignoreras. Maria är av samma 
åsikt då hon tror att det är svårt att få alla att ha samma mål inom organisationen. Maj-Britt 
menar bestämt att BSC inte lett till att alla anställda har samma mål ännu eftersom BSC är 
allt för teoretiskt med ”fina ord och punkter”. Denna åsikt understryks av svaren i enkäten 
som visar att styrkortet inte i någon större utsträckning påverkat helhetssynen. Peter har 
märkt att det inte finns något intresse för BSC men försöker att informera och utbilda så 
gott det går. Det finns datorer som ska underlätta för de anställda att gå in och titta på 
verksamhetsstyrningen. Han menar att lagerpersonalen ”går dit och gör sitt jobb” och därför 
har de inte ett stort intresse för styrkortet. Däremot tycker han att det vore konstigt om 
inte alla de anställda känner till styrkortet eftersom Westma är en organisation som infor-
merar mycket. I enkäten framkom att de anställda inte var helt överens om att de kände till 
styrkortet och detta visar på att styrkortet inte anses som viktigt. Trots mycket information 
är styrkortet inte något som personalen verka har fastnat för. 

En övervägande del av respondenterna anser att effektiviteten ökat sedan införandet av 
styrkortet. Enligt Maria beror det på att det fokuseras på rätt saker medan Maj-Britt anser 
att ökningen beror på att alla är inkluderade i styrkortsarbetet, kvaliteten har synliggjorts 
genom att mer tid lagts på detta arbete och att det på ett tydligare sätt framkommit hur en 
händelse i ett perspektiv leder till en händelse i ett annat. Arne menar att då Westma är ut-
spritt på en stor geografisk yta, har styrkortet lett till att den gemensamma värdegrunden 
stärkts och en konsekvens av detta är att effektiviteten har ökat. Urban däremot menar att 
effektiviteten inte har påverkats, men att styrkortet hjälpt dem att hitta rätt mål och fokus. 
Han menar att effektiviteten hade blivit successivt bättre även utan BSC på grund av på-
tryckningar från regionledningen. Alla respondenterna är ense om att den mest positiva ef-
fekten av styrkortet är att det gett en övergripande helhetsbild av både den egna och andra 
verksamheter. Arne, Staffan, Maria och Maj-Britt tycker att kortet har breddat synen till att 
fokusera på andra områden än enbart ekonomi. Maj-Britt betonar att detta lett till en balans 
i organisationen där de mjukare variablerna som medarbetare och patienter lyfts fram. Både 
Arne, Staffan och Maria menar att det har blivit lättare se samband och att fokusera på det 
som är viktigt i organisationen samt att vidta åtgärder där det behövs. Staffan menar att 
styrkortet är ett bra kvalitetssystem som förbättrat den interna kontrollen genom att kom-
binera styrning och uppföljning. 

Respondenterna på Westma är överens om att utan styrkortet hade verksamheten varit 
ostrukturerad och respektive avdelning hade arbetat efter sina egna idéer och mål. Arne 
menar att en organisation måste ha denna typ av system på grund av att det finns krav från 
omvärlden som måste efterlevas. Både Staffan och Maj-Britt tror att sjukhuset hade funge-
rat utan styrkortet men inte lika enat. Maj-Britt menar dock att oavsett vilket system som 
införs lever operationsavdelningen likväl efter sin tilldelade budget och sköter sina uppdrag 
som de ska. Hon tycker att det är positivt att styrkortet synliggjort verksamheten men den 
hade fungerat ändå, vilket är en åsikt som bekräftas av svaren i enkäten. Hon tillägger dock 
att BSC är ett tydligt styrmedel men att det måste få ta sin tid. Vad gäller de långsiktiga må-
len med styrkortsarbetet är de inom sjukhuset enligt Staffan att målen ska tydliggöras och 
att inflytandet på verksamhetsnivå ska öka. På Westma menar Arne att en del av de långsik-
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tiga målen med styrkortsarbetet är att genomföra en revision av processerna så att organisa-
tionen kan bli certifierade enligt ISO-standarder. Denna certifiering ställer krav på ordning 
och reda och styrkortet har varit en hjälp att få kontroll på organisationen 

4.4 Styrningens effekter 

När vi genomförde undersökningen valde vi att fokusera på målöverensstämmelse vilket vi 
anser är den viktigaste effekten av styrning. Detta eftersom vi tror att verksamheten uppnår 
positiva effekter såsom bättre effektivitet om de har en hög målöverensstämmelse. Efter-
som effektivitet är svårt att mäta har vi endast ställt några frågor om vad respondenterna 
anser om effektivitet. Detta gör att svaren inte kan generaliseras i någon vidare mening.  

4.4.1 Målöverensstämmelse  

Alla verksamheter inom sjukhuset har utgått från Skaraborgs sjukhus styrkort när de for-
mulerat sina mål. I detta styrkort finns ett antal strategiska mål som är gemensamma för alla 
divisionerna. Skas har i sin tur utgått från VGR:s mål när de utarbetade sina mål. De strate-
giska målen på sjukhuset har bestämts av sjukhusledningen och i divisionerna har arbets-
grupper tagit fram mål för de enskilda verksamheterna. Som exempel kan nämnas att inom 
det finansiella perspektivet är det strategiska målet att hushålla med deras resurser och divi-
sionens mål är ekonomiskt ansvarstagande samt kostnadsmedvetenhet. Operationsavdel-
ningens mål utgår från de mål som finns i kirurgdivisionens styrkort men har brutit ner må-
len på avdelningsnivå för att de ska bli mer realistiska att uppnå eftersom målen på den 
högre nivån är vagt formulerade och således måste en anpassning göras. I likhet med sjuk-
huset utgår Westma också från den övergripande visionen och målen när de utformar mål 
vilket leder till att målen blir sammankopplade med varandra. Målen är bestämda i led-
ningsgruppen och uttryckta i styrkortet. Peter förutsätter att alla verksamheter har mål men 
dock inte samma utan de olika verksamheterna jobba mot de lokala målen som är framtag-
na av varje linje för att passa respektive verksamhet. Detta kan jämföras med sjukhuset där 
respondenterna var tveksamma till att alla verksamheter arbetade efter samma mål på grund 
av att de olika verksamheterna inte är lika.  

Operationsavdelningens mål är satta av Maj-Britt och en ledningsgrupp bestående av vård-
föreståndare och sektionsledare. Maj-Britt menar att det har varit svårt att veta vad som ska 
mätas och detta är en fråga som de ständigt diskutera. Lättast är att mäta data som handlar 
om antal till exempel patienter, sjukdagar och medarbetarsamtal. Det är svårare att mäta de 
mjuka data såsom kvalitet eftersom det inte finns några givna mätinstrument att använda. 
Målen följs upp genom att Maj-Britt deltar i så kallade styrkortsamtal tillsammans med 
sjukhusledningen. Innan detta samtal träffar Maj-Britt divisionsledningen för att gå igenom 
styrtalen som en förberedelse. Målen som utformats på ledningsnivå är uppställda på ett 
sätt som gör att de inte kan överträffas utan organisationen kan hela tiden bli bättre. Till 
exempel ”vi hushåller med våra resurser” är ett mål som ständigt kan förbättras. När målen 
bryts ner på verksamhetsnivå blir de mer konkreta och kan överträffas. Om detta sker höjs 
ribban till nästa år. Staffan medger att det finns en viss risk för att målen medvetet sätts för 
lågt för att kunna presentera ett bra resultat. Han säger dock att det inte är ett problem ef-
tersom ribban då höjs lite i taget i stället för en stor förändring som kan förefalla ouppnå-
bar. Om målen inte nås finns det i styrkortet en handlingsplan med aktiviteter som ska 
hjälpa till att målen nås.  

Vad gäller Westma tas målen fram i två steg. Steg ett är att depåchefen och logistikchefen 
gått igenom verksamhetsplanen för nästa år och formulerat lämpliga mål. Om de är över-
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ens om målen granskar nästa led dem och godkänner verksamhetsplanen vilket är steg två. 
Målen på depån följs upp varje månad och sammanställs i rapporter. Om målen nås görs en 
analys för att ta reda på vad det vad som gjorde att målen nåddes och sedan görs en be-
dömning om huruvida ribban på målen ska höjas eller om fokus ska läggas på andra mål. 
Arne menar att om de överträffade målen leder till att förvaltningens ekonomiska resultat 
ökar så får de inte ta någon större del av vinsten mer än att verksamheten kanske gör några 
fler investeringar. Resten av vinsten hamnar hos andra verksamheter inom VGR som be-
höver dem. På Skövdedepån sätts målen utifrån ekonomiska skäl och till exempel service-
graden kan inte vara 100% eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart därför att de då 
skulle få stora lager som är dyra i drift. Arne menar att Westma aldrig har varit i den situa-
tionen att de inte nått målen i det finansiella perspektivet för han menar att de alltid har re-
dovisat svarta siffror. På depån förs diskussioner om varför målen inte nås och utifrån det 
dras riktlinjer upp för hur målen ska kunna nås. Peter menar att Servicegraden som ska vara 
98% alltid ska nås. 

Arne menar att i stort så har de anställda samma mål som organisationen men det beror på 
vilken yrkesgrupp som studeras. Enligt Arne är engagemangen kring målen beroende på 
vilken del av organisationen som studeras. På depån menar Peter att de anställda känner till 
både depåns och Westmas övergripande mål och har samma mål som verksamheten vilket 
han märkt genom kommunikation och diskussion och detta bekräftades i enkäten. I sjuk-
huset fall har de anställda i enkäten angivit att de väl känner till operationsavdelningens mål 
däremot är det olika åsikter om huruvida de känner till kirurgdivisionens och Skas mål och 
detta visar på att depån lyckats bättre med att koppla sina mål till de övergripande målen. 
För att kommunicera målen inom divisionerna på sjukhuset anordnas regelbundna arbets-
platsträffar där målen diskuteras och synliggörs. På operationsavdelningen får de anställda 
reda på målen genom verksamhetsplanen som Maj-Britt skrivit och informerat om. Mål-
sättningen är att denna ska läggas ut på intranätet så att alla alltid ska kunna få tillgång till 
den. I likhet med de anställda på operationsavdelningen få de anställda på Skövdedepån 
reda på målen genom arbetsplatsträffar vilket de anställda höll med om i enkäten. Dock an-
ser respondenterna på de högre nivåerna att de anställda får reda på målen genom styrkor-
tet och Urban menar att det är svårt att nå ut med målen trots att han gått igenom led-
ningshandboken där målen också är nedskrivnas på alla arbetsplatser 

4.4.2 Effektivitet 

Skaraborgs sjukhus har ännu inte inkluderat effektivitetsbegreppet i styrkortet men har pla-
ner på att införa det i framtiden. Staffan menar att effektivitet handlar om hälsoekonomi 
vilket är mycket svårt att mäta som exempel nämner han hur väl lyckas de och blir patien-
terna hjälpta. För honom är effektivitet inte samma sak som produktivitet vilket mäts i 
styrkortet. Produktivitet handlar om att vara bra i sina processer. För Maria som ekonom 
innebär effektivitet att koppla ekonomi med verksamhet. Hon ser effektiviteten som en rad 
nyckeltal som exempelvis personalkostnad per vårddag eller operationssalarnas belastning. 
För vårdchefen på operationsavdelningen innebär effektivitet att göra saker rätt direkt men 
tillägger att det är mycket svårt att mäta effektivitet. De diskuterar dock mycket om vad ef-
fektivitet är och hur de ska kunna mäta det i framtiden. Respondenterna på sjukhuset är väl 
medvetna om att måluppfyllelse inte behöver betyda att verksamheterna är effektiva efter-
som det finns en risk att målen kan vara satta för lågt. 

Till skillnad från sjukhuset är effektivitetsmåtten inkluderade i Westmas styrkort och fokus 
ligger på upphandlingsresultat vilket är den viktigaste parametern då den handlar om mest 
pengar. De tycker att det är svårt att mäta effektivitet eftersom Westma måste finnas och 
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deras mål är att göra ett så bra jobb som möjligt så att det kostar så lite som möjligt. På de-
pånivå utvärderas effektiviteten genom att depåerna jämför sig mot liknande avdelningar till 
exempel jämför Westma sig med Region Skåne. Jämförelse görs också över tiden för att se 
hur effektiviteten utvecklats. Effektiviteten följs upp månadsvis och kvartalsvis. Vad som är 
effektivt bestäms på regionnivå eftersom det är de som fastställer budgeten och enligt Peter 
är depån effektiv om de håller budgeten.  
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5 Analys och slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av det teoretiska och empiriska materialet som redogjorts för innan. 
Vi har löpande i analysen redogjort för de slutsatser vi kommit fram till men för tydlighetens skull åter-
finns en sammanfattning av dessa i slutet av kapitlet. 

5.1 Inledning 

I detta kapitel har vi valt att både analysera empirin med teorin och att löpande redogöra 
för de slutsatser som vi kommit fram till. Även detta kapitel har samma uppställning som 
referensramen för att underlätta förståelsen. De undersökta områdena är till viss del över-
lappande och därför analyseras de under den rubrik vi anser mest logiskt. Detta märks 
främst i informationen om styrkort, målöverensstämmelse och effektivitet. 

5.2 Organisationsform 

I referensramen presenterade vi ett antal organisationsformer som vi sedan kopplade till de 
undersökningsobjekt vi valt. Vi gjorde vissa antaganden om organisationerna och nedan 
kommer vi att redogöra för hur det verkligen såg ut i de valda enheterna. I analysen av or-
ganisationsform och styrning har vi utgått från de kännetecken som identifierades i refe-
rensramen.  

Vad gäller Kärnsjukhuset antog vi att det var en professionell byråkrati eftersom den domi-
neras av professionellt utbildad personal. Organisationsstrukturen stämmer relativt väl 
överens med vårt antagande, det vill säga att en administrativ ledning fattar de övergripande 
och större besluten som till exempel investeringar i byggnader. I den operativa verksamhe-
ten fattas inga övergripande beslut utan enbart verksamhetsanknutna beslut om till exempel 
operationsmetoder. I de flesta fall fattas dessa beslut av läkare vilket stämmer väl överens 
med Mintzbergs teori (1983) om att den professionella yrkesgruppen fattar de beslut som 
kräver en speciell fackkunskap. Vi förväntade oss däremot inte att sjukhuset skulle bestå av 
så många hierarkiska nivåer och särskilt inte i den operativa verksamheten. På varje avdel-
ning finns det en vårdchef som ansvarar för den dagliga verksamheten och en chefsöverlä-
kare som har ansvar för läkarna. Det framkom också att det utöver dessa officiella chefsni-
våer finns sektionsledare som har ansvar för daglig drift och materialinköp samt en vårdfö-
reståndare med viss beslutsbefogenhet som tillsammans med vårdchefen leder arbetet på 
avdelningen. Detta visar att det i själva verket finns ytterligare två nivåer under vårdchefen i 
form av vårdföreståndare och sektionsledare men har inte den formella chefsbefattningen.  

Som vi nämnde i referensramen är det mycket vanligt att flera olika organisationsstrukturer 
sammanblandas och i detta fallet har sjukhuset drag av både den professionella byråkratin 
samt maskinbyråkratin. Den ovan givna diskussionen tyder på att Kärnsjukhuset har en 
mer hierarkisk struktur, liknande den byråkratiska, än vad som är karaktäristiskt för en pro-
fessionell organisation. Vad gäller beslutsfattandet kan vi konstatera att det är decentralise-
rat eftersom beslut fattas på alla nivåer i organisationen vilket talar för en professionell 
struktur. Ett annat utmärkande drag för den professionella organisationen enligt teorin är 
att organisationens produkter och tjänster är individuellt anpassade vilket är helt i linje med 
Kärnsjukhuset. Det faller sig naturligt att det inte går att standardisera tjänster inom vården 
då varje patient är unik.  
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Organisationsformen i Westma antog vi skulle likna maskinbyråkratin vilket innebär att den 
är hierarkisk, har centraliserat beslutsfattande samt att produkter och tjänster är standardi-
serade. Vårt antagande visade sig till största del vara korrekt då Westma är hierarkiskt med 
tre eller fyra chefsnivåer och produkterna och tjänsterna är standardiserade. Vad gäller be-
slutsfattandet är det däremot inte centraliserat till den grad att det kan passas in i maskinby-
råkratins beskrivning. Anledningen är att beslut fattas på alla nivåer i organisationen och 
endast de större besluten fattas centralt. På denna punkt liknar Westma och sjukhuset var-
andra medan de skiljer sig åt vad gäller de övriga karaktärsdragen. Alla respondenter inklu-
sive de som deltog i enkäten i både sjukhuset och Westma är till övervägande del positiva 
till förändringar vilket i Westmas fall talar emot Mintzberg (1983) då han menar att byråkra-
tier är svåra att förändra. Westma har genomgått en hel del förändringar vilket kan förklara 
respondenternas positiva inställning.  

Det vi kan konstatera är att varken Kärnsjukhuset eller Westma kan klassificeras som en-
bart professionell respektive byråkratisk organisation. De består av en kombination av des-
sa båda organisationstyper men sjukhuset liknar ändå till största delen den professionella 
organisationen. Den största skillnaden ligger i antalet hierarkiska nivåer då sjukhuset har 
fler nivåer än förväntat. Vad gäller Westma liknar strukturen den byråkratiska men skiljer 
sig från den genom att beslutsmekanismen är decentraliserad. 

5.3 Styrform 

Som diskuterats tidigare domineras sjukhuset av en professionell yrkesgrupp vilket ger an-
ledning att anta att styrningen präglats av detta. Vi har, liksom Abernethy och Stoelwinder 
(1991) i deras studie, antagit att sjukhuset styrs med både klanstyrning och byråkratisk styr-
ning. I undersökningen av KSS framkom att på lednings- och divisionsnivå ansågs styr-
ningen ske genom nedskrivna arbetsbeskrivningar som återfinns i ett väl utarbetat styrdo-
kument. Detta tyder på att styrningen är att se som byråkratisk på dessa nivåer. Det finns 
dock en viss tveksamhet om användningen av dokumentet ute i den operativa verksamhe-
ten. Undersökningen visade att det fanns fog för tveksamheten eftersom operationsavdel-
ningen inte använder sig av detta styrdokument. Det framkom också i enkäten att det finns 
en skillnad mellan hur undersköterskor och sjuksköterskor upplever styrningen. De först-
nämnda anser att styrningen i första hand sker genom icke nedskrivna arbetsbeskrivningar 
medan sjuksköterskorna är av motsatt åsikt. Detta var ett något oväntat resultat eftersom 
sjuksköterskorna borde ha haft samma uppfattning som undersköterskorna för att stämma 
överens med teorin om klanstyrning. 

I enkäten framkom också att de anställda var osäkra på om de i nedskrivna riktlinjer kan ut-
läsa huruvida deras arbete är att klassificera som bra eller dåligt. Detta bekräftades också av 
vårdchefen då hon påtalade att de inte har några mättal för att avgöra arbetets utförande 
och detta visar på att några nedskrivna riktlinjer inte används utan att de utgår från de 
muntliga klagomål som kommer in. Detta talar för att klanstyrning råder på avdelningen. 
Respondenterna menar att de genom uppföljningen av målen i styrkortet får reda på om de 
gör ett bra respektive dåligt jobb. Här kan vi se en tydlig skillnad mellan nivåerna då opera-
tionsavdelningen inte följer upp sina utförda jobb genom använda styrkortet såsom kirurg-
divisionen och sjukhusdirektören förespråkar och en anledning till det kan vara att opera-
tionsavdelningen inte arbetar med styrkortet fullt ut i verksamheten utan de använder det 
mest vid sidan om och rapporterar endast det som de högre cheferna kräver. 

Enligt teorin utmärks klanstyrning vidare av att de nyanställda genomgår, en i teorin kallad 
socialseringsprocss, där den anställde ska erhålla samma värderingar som resten av organi-



 Analys och slutsatser 

 41 

sationen. På operationsavdelningen ser de mer erfarna medarbetarna till att de nyanställda 
kommer in i arbetet och får samma syn på verksamheten. Enligt vårdchefen är det viktigt 
att alla har samma värdegrund och detta är också en förutsättning enligt teorin för att orga-
nisationen ska fungera effektivt med klanstyrning. Socialiseringsprocessen leder också till 
att de anställda vet hur arbetsutgifterna ska utföras och enligt Ouchi (1979) behövs det då 
inga nedskrivna beskrivningar. Eftersom vårdchefen tycker det är svårt att skriva ner ar-
betsbeskrivningar är det ett argument för att tillämpa klanstyrning och det viktiga blir att se 
till att alla har samma värderingar. De gemensamma värderingarna ska enligt Ouchi leda till 
att de anställda anser att goda prestationer påverkar hela avdelningen positivt. I enkäten 
framkom att merparten av de anställda tycker att deras prestationer påverkar kollegorna 
positivt. Individuella prestationer inom en klan kan inte mätas och detta är även fallet på 
sjukhuset. Detta leder i sin tur till att belöningssystem inte används och detta är typiska 
kännetecken för att klanstyrning tillämpas.  

Vid klanstyrning har de anställda stor möjlighet till påverkan och på operationsavdelningen 
anser Maj-Britt att det finns en stark struktur som innebär att sjuksköterskor och underskö-
terskor inte kan påverka arbetet i någon större utsträckning medan läkarna har större möj-
ligheter. Detta visar på att klanstyrning kanske inte tillämpas fullt ut eftersom möjligheterna 
att påverka är begränsade. Vid byråkratisk styrning däremot finns små möjligheter till på-
verkan på grund av den strikta strukturen. På lednings- och divisionsnivå antog vi att styr-
ningen var byråkratisk men i undersökningen framkom att respondenterna på de nivåerna 
hade stor möjlighet att påverka sitt arbete vilket inte stämmer överens med teorin.  

På frågan om sjukhuset upplevt att det varit svårt att sammanfoga den professionella kom-
petensen med sjukhusets övergripande mål svarade Staffan och Maria att de inte stött på 
detta problem. Anledningen är att de med hjälp av styrkortet lyckats involvera både eko-
nomer och sjukvårdspersonal i arbete med verksamhetens mål. Maj-Britt som arbetar nära 
läkarna menar att det är viktigt att professionen får lov att diskutera målens betydelse ut-
ifrån deras perspektiv och på detta sätt kan professionen utbildas. Detta stämmer helt 
överens med vad Abernethy och Stoelwinder (1991) kom fram till, att det är viktigt att låta 
de professionella var med och utbildas när ett nytt system ska införas. Vi kan konstatera att 
de tre respondenterna har liknade åsikter angående målarbetet. Vi har dock märkt att det är 
stor skillnad på att ha en uppfattning och sedan omsätta det i praktiken då det framkommit 
i undersökningen att styrkortet inte fått genomslag fullt ut på avdelningen. 

Vad gäller Westma kom vi fram till att deras organisation präglas av byråkratisk dominans 
och vi antog att styrningen skulle var byråkratisk. I undersökningen framkom att Westma 
styrs både genom nedskrivna riktlinjer och gemensamma värderingar som inte är dokumen-
terade. Utifrån detta kan vi inte avgöra att de enbart tillämpar byråkratisk styrning utan 
styrningen är en kombination av byråkratisk och klanstyrning då Westma har inslag av båda 
typerna. Ett kännetecken för att den byråkratiska styrmodellen tillämpas är att Westma 
Skövdedepås personal kan i styrkortet utläsa om de genomfört ett bra jobb. Personalen var 
dock skeptisk till om de i nedskrivna riktlinjer får reda på att det utfört ett dåligt jobb och 
detta visar då på att den byråkratiska styrmodellen inte tillämpas fullt ut. Vi kan här göra 
samma konstaterande som angående organisationsstrukturen, nämligen att styrformen är en 
hybrid av den byråkratiska styrningen och klanstyrning. Vi tror att det är enbart i teorin 
som det går att finna renodlade styrformer medan det i praktiken inte är lika enkelt och att 
olika modeller sammanblandas. Ett argument för att det finns inslag av klanstyrning är att 
depåchefen på Skövdedepån har delegerat vissa typer av beslut som rör produktion och 
administration till de har den bästa kunskapen. Ett annat kännetecken för att styrningen är 
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byråkratisk är att de anställda är överens om att det är genom nedskrivna arbetsrutiner som 
de får information om arbetets utförande.  

De tre respondenterna som intervjuades på Westma var överens om att det är möjligt att 
mäta individuella prestationer i organisationen men det är inget som görs och de har heller 
inget belöningssystem kopplat till prestationer. Inom byråkratiska organisationer är det van-
ligt att mäta prestationer samt ha belöningssystem för att styra de anställda. Detta tyder på 
att Westma i denna bemärkelse inte har någon byråkratisk styrning. I likhet med sjukhuset 
anser de anställda att deras prestationer är till nytta för hela enheten och detta visar då på 
att det finns inslag av klanstyrning. Ytterligare ett bevis för att det finns inslag av klanstyr-
ning är att de anställda har möjlighet att påverka sitt arbete vilket kan jämföras med teorin 
om byråkratisk styrning där anställda inte ska ha någon större möjlighet att påverka på 
grund av alla regler.  

I referensramen har vi diskuterat en tredje styrform, marknadsstyrning. Vi kan konstatera 
att den inte tillämpas i någon av de undersökta organisationerna. I sjukhusets fall är det 
ganska självklart att det inte styrs på detta sätt eftersom de inte agerar på någon marknad. I 
Westmas fall däremot kunde marknadsstyrning ha varit den aktuella styrformen men det 
framkom i undersökningen att priset inte enbart är den viktigaste variabeln vid inköp.  

5.4 Balanced scorecard 

Som framkommit i empirin ligger ett politiskt beslut bakom införande av det balanserade 
styrkortet i VGR. Eftersom både Westma och Skas redan arbetat med styrkort upplevde de 
inte att införandet varit svårt. I både Westma och Skas har styrkortet anpassats till verk-
samheten och inte heller där har det varit några svårigheter. När vi genomförde intervjuer-
na valde vi att ställa frågorna om BSC sist för att vi ville se om respondenterna själva tog 
upp ämnet. Som märks ovan gjorde alla respondenter detta men vi kan understryka att re-
spondenterna på de högre nivåerna nämnde styrkorten tidigare än vad respondenterna på 
den lägsta undersökta nivån. Detta anser vi tyder på att styrkortet är viktigt och att de arbe-
tar med det. Det går också att säga att styrkortet har störst betydelse för respondenterna på 
högre nivå eftersom de tidigt hänvisade till styrkortet. Nedan redogör vi dels för analysen 
av styrkortens utformning och dels analyserar vi respondenternas åsikter.  

5.4.1 Analys av styrkorten 

Det vi kan börja med att konstatera är att VGR har utgått från Kaplan och Nortons 
grundmodell (1992) vad gäller perspektiven, enda skillnaden är att kundperspektivet ersatts 
med medborgarperspektivet. Det är naturligt då ett landsting inte har kunder i vanlig be-
märkelse utan de riktar sig till alla invånare och därav medborgarperspektivet. Vad gäller 
Skas styrkort har en anpassning gjorts vilket innebär att perspektiven inte är identiska. Skas 
har valt att inte inkludera lärandeperspektivet utan i stället ta in medarbetarperspektivet. I 
intervjun med Staffan framkom att han ångrar att de gjort på detta sätt och vill i framtiden 
infoga medarbetarna tillsammans med exempelvis miljöfrågor i ett lärandeperspektiv. An-
ledningen till detta är att styrkortet skulle bli mer långsiktigt och antalet perspektiv skulle 
begränsas. I likhet med sjukhuset har Westma också anpassat sitt styrkort till verksamheten 
men i detta fall har styrkortet utökats med två perspektiv. På samma sätt som sjukhuset har 
Westma ett medarbetarperspektiv och de två perspektiv som lagts till i styrkortet är leve-
rantör och miljö. Detta innebär då att lärandeperspektivet har tagits bort. Som slutsats kan 
vi konstatera att både Skas och Westma har valt att inte ta med lärandeperspektivet och an-
ledningen tror vi är att det vävs in i de andra perspektiven och således inte kräver ett eget 
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perspektiv. Vi tror att medarbetarna anses vara mycket viktiga för verksamheterna vilket 
kan tydas av styrkorten eftersom de fått ett eget perspektiv. Anledningen till att det över-
gripande styrkortet inte har ett medarbetarperspektiv tror vi kan bero på att det just är ett 
övergripande kort som inte direkt har medarbetarna i fokus på samma sätt som de operati-
va verksamheterna. 

Det övergripande styrkort ska enligt teorin brytas ner på lägre nivå och det viktiga är att det 
finns en koppling mellan styrkorten. Vi har identifierat några områden där styrkorten är 
sammankopplade. Ett exempel är mellan regionens medborgarperspektiv där ett av målen 
är bra sjukvård och innebär bland annat hög tillgänglighet och delaktighet. I patientper-
spektivet i Skas styrkort återfinns under strategiskt mål hög tillgänglighet och god vård och 
under medarbetarperspektivet finns målet att skapa delaktighet och utveckling. Vad gäller 
Westma är kopplingen något vagare men den går ändå att utläsa. Som exempel kan nämnas 
att det i VGR:s styrkort återfinns en beskrivning om att skapa klarhet i uppdraget genom 
tydliga beställningar som kan jämföras med Westmas mål att de ska upplevas som en klar 
och tydlig upphandlingsorganisation. Vi kan konstatera att Westmas styrkort är mer vagt 
formulerat vilket gör att kopplingen är svårare att se. Det är lättare att urskilja likheter i 
Skas styrkort då det är mer precist formulerat och det märks att de studerat VGR:s styrkort 
när det tog fram sitt.  

5.4.2 Analys av respondenternas syn på styrkortet 

Det inledande arbetet med styrkortet består av att utforma en vision som ska prägla hela 
styrkortet enligt Kaplan och Norton (1996). Det är också viktigt att VGR:s vision återspeg-
las i verksamheternas visioner för att visa kopplingen mellan dem och att de har samma ut-
gångspunkt. Enligt respondenterna reflekterar Skas vision ”god vård i utveckling” och West-
mas vision ”till din tjänst och förtjänst” VGR:s vision ”det goda livet”. Detta visar att verksamhe-
terna har tagit hänsyn till den övergripande visionen och därmed antagit samma värdegrund 
som VGR. Det är egentligen inte så konstigt att det finns en överensstämmelse då ”det goda 
livet” är en mycket bred vision som kan tolkas på oändligt många sätt. Noterbart är att på 
ledningsnivå i de båda verksamheterna framstod det som en självklarhet att känna till 
VGR:s vision medan det på den operationella nivån rådde osäkerhet kring visionens lydel-
se. Vidare vad gäller verksamheternas visioner kan vi konstatera att de spridits i de olika 
verksamheterna då det i enkäten framkom att nästan alla kände till dem. Enligt grundarna 
till BSC är det ett av styrkortets uppgifter att sprida och kommunicera visionen och i detta 
fallet har Skas och Westma lyckats medan VGR misslyckat att nå ut till alla anställda då inte 
alla kände till den.  

Det som kan hota visionen i offentlig verksamhet enligt tidigare studier är att visionen kan 
revideras vid ett politiskt maktbyte och på det sättet försvåra styrkortsarbetet. Varken re-
spondenterna på Westma eller Skas ansåg att politiska förändringar skulle påverka deras ar-
bete med styrkortet och detta resultat pekar emot den tidigare studien av Andersson et. al 
(2000) som fann att maktskifte var ett hot mot styrkortet i offentlig verksamhet. Av den 
kritik som framförts mot det balanserade styrkortet ser vi en koppling till Otley (1999) som 
menar att beskrivningen av det praktiska tillvägagångssättet efter styrkortets införande inte 
är tillräckligt utförligt. På lednings- och divisionsnivå på Kärnsjukhuset har de inte upplevt 
några problem av detta slag men vårdchefen på operationsavdelningen tycker att det är ett 
återkommande problem att veta vad som ska mätas och då i synnerhet de mjuka variabler-
na. Den slutsats vi drar av detta är att det kan vara enkelt att sätta upp mål på ledningsnivå 
eftersom de ofta är mer abstrakta, men det finns dålig insikt om vilka konsekvenser det får 
längre ner i organisationen.  
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Kaplan och Norton (1996) säger att en viktig del i styrkortsarbetet är att kontinuerligt göra 
uppföljningar och utvärderingar av målen och måluppfyllelsen. I båda de undersökta verk-
samheterna arbetas det med uppföljningar av målen och det finns system för hur ouppnåd-
da mål ska hanteras. Om målen överträffas sker en utvärdering och antingen höjs nivån på 
målen eller läggs fokus på andra mål. Detta visar på att verksamheterna arbetar aktivt med 
målarbete och att de förstått att denna typ av arbete är viktigt. Alla respondenter såg inte 
detta målarbete som en del av styrkortsarbetet utan fokuserade i stället på verksamhetspla-
ner. Nästa steg är att gå vidare med är att försöka utvärdera de orsak-verkan samband som 
Kaplan och Norton menar ska finnas. I och med att verksamheterna utgått från det över-
gripande styrkortet finns det en koppling mellan målen i de verksamhetsnära styrkorten 
och målen i det övergripande kortet och på detta sätt menar upphovsmännen att orsak-
verkan samband kan erhållas. Ett annat sätt att skapa dessa samband är att inkludera perso-
nalen vid framtagningsprocessen, vilket sjukhuset tagit fasta på när läkare och sjuksköters-
kor varit delaktiga i styrkortsarbetet.  

Enligt Kaplan och Norton (1996) är en effekt av styrkortet att målöverensstämmelsen ökar 
eftersom vision, strategi och mål kommuniceras. Vår undersökning visade att responden-
terna på ledningsnivån var av uppfattningen att styrkortet och dess mål fått genomslag i 
hela organisationen medan respondenterna på mellannivån var något tveksamma till om så 
verkligen var fallet. På den operativa nivån visade det sig att styrkortet inte fått den betydel-
se som ledningen eftersträvat och därmed inte heller den gemensamma målöverensstäm-
melsen. Detta märktes tydligt på flera sätt, bland annat genom de svar som intervjuerna gav 
som till exempel att det inte spelar någon roll vad ledningen hittar på för patienterna får 
vård ändå eller att personalen bara går dit och gör sitt jobb. På Skövdedepån ville lagerper-
sonalen inte ställa upp och svara på enkäten vilket ytterligare understryker att syftet med 
styrkortet inte har nått hela vägen ner i organisationen. Ett annat resultat av styrkortsarbe-
tet kan vara förbättrad effektivitet och i både Westma och på sjukhuset var respondenterna 
i stort sett eniga om att de uppnått denna effekt. Endast en respondent menade att effekti-
viteten hade ökat i verksamheten oavsett om styrkortet införts eller inte. Det framkom 
även under intervjuerna att flera respondenter tycker att styrkortet lett till att fler variabler 
har fått ökad betydelse såsom medarbetare och patienter. Detta är, enligt Kaplan och Nor-
ton, ett av de viktigaste målen med styrkortet och detta är ett tecken på att balansen mellan 
olika perspektiv uppnåtts i de undersökta verksamheterna.  

Samtliga respondenter tycker att den mest positiva effekten med styrkortet är att helhetssy-
nen av den egna verksamheten ökat och att det har enat organisationen att sträva åt samma 
håll, vilket är en av de effekter som upphovsmännen till styrkortet framhäver. Enkäten vi-
sar dock att styrkortet inte ökat helhetssynen bland de anställda vilket åter igen tyder på att 
styrkortet inte fått förväntat genomslag i organisationen. Detta kan jämföras med Hallin 
och Kastbergs studie (2002) där de liksom vi fann att helhetssyn var en viktig effekt. Det 
finns dock en markant skillnad i de båda studiernas resultat. Vi fann i vår studie att helhets-
synen ökat utifrån de högre nivåernas och utifrån avdelningschefernas syn medan Hallin 
och Kastberg kom fram till att helhetssynen ökat bland medarbetarna. Medarbetarna som 
deltog i enkäten ansåg inte att styrkortet ökat helhetsbilden av organisationen och det kan 
beror på att styrkortet ännu inte fått någon större spridning därav skillnaden i de båda stu-
dierna. Alla respondenter ansåg att verksamheten hade fungerat utan styrkortet men att den 
skulle vara betydligt mer ostrukturerad än idag. Maj-Britt påtalade däremot tydligt att hen-
nes verksamhet hade fungerat oavsett styrsystem. Denna åsikt får även stöd i enkäten där 
de flesta tycker att styrkortet inte har någon betydelse för verksamhetens fungerande och 
att den hade fungerat lika bra utan. I Westmas fall förhöll sig de anställda neutrala i denna 
fråga vilket tyder på att styrkortet inte haft någon större inverkan på arbetet. Kaplan och 
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Norton (1996) menar att belöningssystem med fördel kan knytas till styrkortet för att för 
att öka måluppfyllelsen. I både Westma och Skas finns inga sådana system vilket respon-
denterna menar beror på att verksamheterna är offentliga. I VGR:s övergripande styrkort 
finns dock i det finansiella perspektivet en aktivitet som innebär utveckling av belöningssy-
stem. Detta kan tolkas på två sätt, antingen är det något som håller på att utvecklas och ska 
införas i framtiden eller så är verksamheterna inte överens med ledningen i frågan om be-
löningssystem.  

Kaplan och Norton (1996) menar att på längre sikt ska styrkortet leda till högre konkur-
renskraft och lönsamhet. Varken sjukhuset eller Westma hade detta som långsiktigt mål 
utan deras mål med styrkortsarbetet var mer uttryckta i mjuka mål såsom skapa ordning 
och reda samt förtydliga målen. Denna skillnad beror ju på att de undersökta enheterna är 
offentliga och inte kan jämföras med ett företag eftersom de inte har vinst som mål. Det 
märktes tydligt i Westma att de inte har vinst som mål då Arne framhöll att den vinst 
Westma gör, får de inte behålla utan används för att täcka upp i de verksamheter inom re-
gionen som har sämre ekonomiska resultat. 

I referensramen antog vi att styrkorten skulle användas för olika syften. Vi förutsatte att 
Westma, som byråkratisk organisation, skulle använda styrkortet till att motivera att de an-
ställda strävade åt samma mål och att det skulle finnas ett belöningssystem. Efter under-
sökningens genomförande kom vi fram till att styrkortet inte fått genomslag ända ut på den 
operationella nivån och styrkortet kan då inte sägas motivera de anställda. Något belönings-
system används inte heller utan styrkortets funktion på den operationella nivån är minimal 
och det är på de högre nivåerna som ett äkta engagemang hittas för styrkortet. Dessa re-
spondenter har sett flera positiva konsekvenser av styrkortet men vi tror att hela Westma 
skulle få fler positiva resultat om de lyckas kommunicera styrkortet hela vägen. Positivt i 
Westma är att de anställda i alla fall känner till visionen och att verksamheten jobbar med 
mål vilket visar på att styrkortets utveckling är på väg åt rätt håll. I sjukhusets fall antog vi 
att styrkortets främsta syfte skulle vara att integrera de administrativa målen med den ope-
rativa verksamheten. Respondenterna på divisions- och ledningsnivå ansåg att fokus legat 
på professionen då styrkortet anpassats till den specifika avdelningen. Enkätundersökning-
en kom dock fram till att de anställda inte upplever styrkortet som något positivt och att 
styrkortet inte ökat helhetsbilden av sjukhuset och således är inte de övergripande målen 
sammanvävda med de operativa verksamheterna. I likhet med Westma har styrkortet inte 
fått det genomslag som krävs för att få de professionella att agera utifrån de övergripande 
målen som sjukhuset har. Genom att en anpassning av styrkortet har skett anser vi att 
sjukhuset ändå har försökt att engagera de anställda på den operationella nivån men vi tror 
att det krävs mer omfattande arbete på avdelningsnivå och att språket blir lättare så att de 
anställda direkt kan se kopplingar till den egna arbetsplatsen. Sjukhuset är också på god väg 
i styrkortsarbetet eftersom kännedom om visionen finns på operationsavdelningen och att 
det jobbas mycket med mål.  

5.5 Styrningens effekter 

Ovan har vi redan presenterat en del av de effekter som kan uppkomma genom styrning i 
en organisation. Eftersom vi valde att fokusera på styrningens påverkan på målöverens-
stämmelse och effektivitet redogör vi nedan för dessa effekter. 
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5.5.1 Målöverensstämmelse 

Både inom Skas och Westma finns det mål för alla verksamheter och dessa mål utgår ifrån 
de strategiska mål som finns i VGR:s styrkort. Om alla verksamheter arbetar utifrån samma 
mål är dock oklart i sjukhusets fall och inom Westma har en anpassning gjorts till varje spe-
cifik verksamhet. För att VGR som helhet ska få en målöverensstämmelse bland alla verk-
samheter är det en självklarhet att det finns mål och att dessa mål länkas till varje typ av en-
het så att enheterna kan utforma sina mål utifrån VGR:s. Detta har regionen lyckats med då 
den högsta nivån som vi undersökt är de som utformat målen och de tillkännagav att de 
utgått från regionledningens mål. I teorin framkom att det är svårt att styra ett företag så att 
alla får samma mål men eftersom enheterna arbetar efter VGR:s mål är det en god början 
till att alla verksamheter ska sträva mot samma mål. Även inom detta område kan vi se bris-
ter på att ledningen inte lyckats kommunicera sina mål till de anställda på avdelningsnivå. I 
enkäten till vårdpersonalen framkom att de anställda känner till operationsavdelningens mål 
men var tvekande till om det kände till Skas mål men å andra sidan känner de anställda till 
Skas och VGR:s mål, indirekt eftersom avdelningens mål är satta utifrån det övergripande 
styrkortet. I Westmas fall är målkännedomen större då de anställda i enkäten svarat att de 
känner till både Westmas och depåns mål. En anledning till denna skillnad, om jämförelse 
görs med sjukhuset, är att det kan vara lättare för Westma att nå ut med målen då de inte är 
så många anställda i jämförelse med sjukhuset.  

De anställda på operationsavdelningen får genom arbetsplatsträffar och den nedskrivna 
verksamhetsplanen reda på vilka målen är och hur de ligger till i förhållande till dem. På 
Westma däremot anser de på depånivå att de får reda på målen genom arbetsplatsträffar 
medan respondenterna på de högre nivåerna ansåg att målen kommuniceras först och 
främst genom styrkortet och en ledningshandbok. I teorin nämns arbetsbeskrivningar som 
ett bra verktyg att öka målöverensstämmelsen och i sjukhuset fall har de hela vägen ner på 
avdelningsnivå ansett att det är viktigt att målen finns i verksamhetsplanen. Genom detta 
har målen hamnat på samma plats som arbetsbeskrivningen, vilket vi tror är bra för att de 
anställda kan direkt se vad målet är för en specifik arbetsuppgift. Ett annat verktyg som 
nämns i teorin är organisationens kultur och här anser vi att arbetsplatsträffar är ett mo-
ment där de anställda kan diskutera sina åsikter om målen och denna diskussion torde vara 
präglad av den kultur som råder. Kulturen har inte enbart positiva konsekvenser utan kan 
utgöra en nackdel om ett mål skulle strida mot den rådande kulturen. Även här kan vård-
chefens uttalande om styrkortets betydelse ses som ett tecken på att deras kultur inte har 
accepterat styrkortet fullt ut. De två undersökta verksamheterna anser båda att förändringar 
i de flesta fall inte varit några problem och utifrån det kan slutsatsen dras att de rådande 
kulturerna inte påverkas av förändringar. Detta är inte förenligt med vad Anthony och Go-
vindarajan (1998) skriver om kultur och förändringar samt att helhetssynen kan rubbas när 
kulturen inte tillåter förändringar. Vårt resultat anser vi då bör uppfattas positivt då kultu-
rerna inte hindrar att förändringar sker och på det sättet blir det lättare att styra organisa-
tionen. 

I enkäten kan vi konstatera att Skövdedepåns anställda har samma mål som verksamheten 
och i sjukhusets fall har de anställda angett att de till största del har samma mål som verk-
samheten och detta tyder på att det finns en målöverensstämmelse. Utifrån teorierna i refe-
rensramen antog vi att en byråkratisk organisation skulle uppnå en hög målöverensstäm-
melse på grund av de regler som de anställda ska rätta sig efter. Eftersom vårt antagande 
om Westma inte stämde helt och hållet utan att de även styrs av drag från klanstyrning tror 
vi att målöverensstämmelsen i Westmas fall genererats utifrån både regler och vedertagna 
icke nedskrivna värderingar som är karaktäristiska för en organisation med klanstyrning. 
Vad gäller sjukhuset tror vi att målöverensstämmelsen i första hand kommer ifrån de ge-
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mensamma värderingarna som de anställda har skolats in i när de började sin anställning. 
Eftersom vårdpersonalen inte direkt kände till de övergripande målen för Skas går det inte 
att konstatera att målöverensstämmelsen gentemot de övergripande målen är stor utan vi 
får än gång påpeka att de övergripande målen och kopplingen mellan de övergripande och 
verksamhetens mål inte tydliggjorts i tillräckligt stor utsträckning. 

5.5.2 Effektivitet 

Både KSS och Westma anser att det är svårt att mäta effektivitet och avgöra vad som är ef-
fektivt och inte. Detta är ett känt problem inom den offentliga sektorn där Ewing och Sa-
muelsson (2002) menar att det saknas generella mått för att kunna mäta effektiviteten. I 
Westmas fall har denna svårighet blivit löst genom att de gör jämförelser över tiden och 
med liknade verksamheter. Denna lösning är samstämmig med den som Ewing och Samu-
elsson presenterar. Intressant att notera är att VGR har inkluderat benchmarking i sitt pro-
cessperspektiv när det gäller att nå målet förbättrad effektivitet och det är precis det som 
Westma gör. Sjukhuset har till skillnad från Westma valt att inte inkludera effektivitetsmått 
i styrkortet av just den anledningen att det är svårt att mäta. En annan tänkbar anledning till 
att de inte tagit in effektivitetsmåttet kan vara att det finns skillnader i hur olika responden-
ter ser på effektivitet vilket visade sig tydligt under intervjuerna. Enligt Maj-Britt pågår det 
en diskussion om vad effektivitet är och hur de ska kunna mäta den i framtiden. Detta visar 
på att de anser att effektivitet är en viktig parameter att ta hänsyn till men för att kunna 
mäta den och följa upp den krävs samma definition av begreppet. I Westmas fall innefattas 
effektivitetsmåtten i styrkortet och det är enligt teorin ett bra sätt att få både ett kortsiktigt 
och långtsiktigt perspektiv på effektiviteten samt att det hamnar mer i fokus. En annan po-
sitiv effekt av att effektiviteten är inkluderad i styrkortet är att det finns mål för effektivite-
ten vilket Nilsson (2005) menar är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna mäta ef-
fektiviteten. På denna punkt ligger Westma bra till då de följer upp effektivitetsmåtten och 
kan då se hur de ligger till i förhållande till de i styrkortet uppsatta målen. 

Ett sätt att se på effektivitet är att avgöra hur väl de uppsatta målen tillfredsställs och de in-
tervjuade respondenterna på sjukhuset och Westma var alla överens om att detta effektivi-
tetsmått inte alltid var objektivt eftersom mål kan vara satta för lågt. Detta problem disku-
teras av Jacobsen och Thorsvik (2002) där de menar att det är lätt att sänka nivån på målen 
för att uppvisa god effektivitet genom att målen nås. Eftersom Westma redan arbetar med 
styrkortet har de minimerat en annan risk som Jacobsen och Thorsvik diskuterar, det vill 
säga att fokus endast ligger på de mått som utvärderas i syfte att fastställa effektiviteten. 
Genom styrkortet har Westma fått en bredare syn och en balans av kortsiktiga och långsik-
tiga effekter på effektiviteten och på så sätt minskat risken att enbart koncentrera sig på 
budgeten vilken är underlaget för att bedöma om Westma är effektivt.  

Enligt teorin skulle en byråkratisk organisation såsom Westma vara effektiv när det finns 
distinkta ansvarförhållanden och när styrningen sker genom att observera outputen och 
genom att mäta de individuella bidragen. Detta stämmer inte helt på Westma då de inte styr 
genom att mäta de individuella prestationerna utan de ser sig som ett team. Däremot finns 
det ansvarsförhållanden som reglerar vad som är tillåtet och inte. Eftersom de ser sig som 
ett team och har samma syn på depån är målöverensstämmelsen hög och enligt teorin är 
detta en förutsättning för hög effektivitet. En professionell organisation är effektiv när de 
som innehar specialistkunskapen får vara med att utforma och styra den verksamhet som 
dess specialistkunskap grundar sig på. KSS mäter inte effektiviteten som nämnts ovan men 
i och med att läkare får vara med att bestämma över verksamheten har sjukhuset en god 
förutsättning för att vara effektivt anser vi. För att kunna följa effektivitetens utveckling är 
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det enligt oss viktigt att sjukhuset försöker utforma mål för effektiviteten. Det var också i 
teorin en given omständighet för att kunna fastställa utsträckningen av huruvida verksam-
heten är effektiv eller ej. 

5.6 Sammanfattning av slutsatser 

Vad gäller organisationsformen i de två verksamheterna kan vi påvisa att den klassificering 
vi gjort inte stämde till fullo. Både Kärnsjukhuset och Westma är kombinationer av profes-
sionell respektive byråkratisk organisation. Vi har dock kommit fram till att sjukhuset har 
flest drag av den professionella organisationsformen och i Westmas fall kännetecknas 
strukturen till störst del av den byråkratiska organisationsformen. Angående styrningen 
gjorde vi, i sjukhusets fall, liknade antaganden som Abernethy och Stoelwinder (1991) att 
styrningen på KSS skulle var tudelad. Vi kan som en sammanfattande slutsats konstatera att 
antagandet till största del var sant. På divisions- och ledningsnivå råder det till största del 
byråkratisk styrning men det finns inslag av klanstyrning då personalen har stor frihet att 
påverka sitt arbete. På operationsavdelningen är klanstyrning den mest dominerade styr-
formen men även här kan vi urskilja drag av byråkratisk styrning eftersom arbetsstrukturen 
är stark och möjligheten att påverka är förhållandevis liten. Vi har även vad gäller Westma 
kunnat konstatera att det råder en kombinerad styrning men att den byråkratiska styrningen 
är övervägande, vilket är i enlighet med vad vi antog i referensramen. I sjukhusets fall un-
dersökte vi också om det varit svårt att svetsa samman den professionella kompetensen 
med de övergripande målen eftersom Abernethy och Stoelwinder visat att kunde finnas så-
dana problem. På Skas har dessa problem inte funnits eftersom de professionella varit 
medverkande i organisationens målarbete. 

Analysen av styrkorten visade att perspektiven anpassats till respektive verksamhet och så-
ledes inte stämde överens med det övergripande styrkortet. Vi kan ändå konstatera att det 
finns en koppling mellan styrkorten då flera av de mål som beskrivits i VGR:s kort även 
återfinns i verksamheternas styrkort. Vad gäller respondenternas åsikter om styrkortet kan 
vi dra slutsatsen att det är på de högre hierarkiska nivåerna som engagemang funnits för 
verktyget då de anser att styrkortet lett till flera positiva effekter. På avdelnings- och depå-
nivå fann vi att styrkortet inte fått något större genomslag eftersom de anställda angav i en-
käten att styrkortet inte var väsentligt för verksamhetens fungerande. Anledningen till styr-
kortet inte fått det önskade genomslaget på verksamhetsnivå är bristande kommunikation 
mellan ledningen och den operativa verksamheten. Det framkom att språket i styrkortet är 
svårt att förstå och operationsavdelningen önskade ett mer lättförståligt språk. Dock vill vi 
tillägga att verksamheterna är på god väg då visionen spridits i organisationerna vilket är ett 
utav syftena med styrkortet. 

Vad gäller målöverensstämmelsen kan vi konstatera att den är hög när det gäller de anställ-
da och de verksamhetsnära målen. Eftersom styrkortet inte fått fotfäste på avdelnings- och 
depånivå kan vi inte påstå att målöverensstämmelsen mellan de anställda och de över-
gripande målen är hög utan vi får än en gång konstatera att styrkortet måste bli mer befäst i 
verksamheterna innan en omfattande målöverensstämmelse uppnås. Den andra variabeln vi 
försökt undersöka var effektivitet och det visade sig att verksamheterna tyckte att det var 
svårt att mäta effektivitet och i sjukhusets fall var variabeln inte ens inkluderad i styrkortet 
vilket visar på svårigheten. Ett problem med effektivitet är att respondenterna inte definie-
rade måttet på samma sätt och vi menar att en gemensam definition är en förutsättning för 
att kunna mäta och utvärdera måttet. Vi drar slutsatsen att organisationerna först måste en-
gagera personalen så att styrkortet vinner acceptans för att sedan kunna gå vidare med att 
utveckla kortet med exempelvis effektivitetsmått och på det sättet får verksamheterna både 
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en högre målöverensstämmelse och på sikt en bättre effektivitet då alla vet vad de ska strä-
va efter. 

Vi har konstaterat ovan att de båda undersökta organisationerna skiljer sig åt på vissa punk-
ter men en intressant likhet som framkommit i undersökningen är att intresset för styrkor-
tet är större högre upp i organisationen än nere på den operativa nivån. Detta märktes tyd-
ligt i respondenternas sätt att uttrycka sig om styrkortet. På ledningsnivå var både intresset 
och kunskapen större och redan tidigt i intervjun påtalades styrkortet medan på den opera-
tiva nivån var intresset svalt och styrkortet nämndes först vid direkta frågor om det. Som 
en sammanfattning kan vi konstatera att styrkortets betydelse minskar ju längre ner i orga-
nisationen man befinner sig. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel återges de reflektioner som uppstått under arbetets gång och som vi anser är vär-
da att nämnas. Till sist ges förslag till ämnesområden för fortsatt forskning som vi finner intressanta och 
betydelsefulla. 

6.1 Reflektioner 

Under studiens genomförande har vi upptäckt en del frågeställningar som ligger till grund 
för de nedan presenterade reflektionerna.  

Eftersom offentliga verksamheter inte är konkurrensutsatta på samma vis som företag i den 
privata sektorn tror vi att medarbetarna anses särskilt viktiga för verksamheterna, vilket 
framgår av styrkorten då de fått ett eget perspektiv. Anledningen till att det övergripande 
styrkortet inte har ett medarbetarperspektiv tror vi kan bero på att det just är ett över-
gripande kort som inte direkt har medarbetarna i fokus på samma sätt som de operativa 
verksamheterna. Regionen sätter medborgarna i centrum vilket framgår av visionen ”det 
goda livet”. 

Vad gäller just medarbetarna har vi i denna studie konstaterat att styrkortet inte har nått 
hela vägen ner i organisationen. Vi tror att det kan finnas flera anledningar till detta varav 
en är bristande kommunikation. Ju längre från toppen desto svårare att nå ut med budska-
pet och detta leder då till ointresse samt motvilja att arbeta med styrkortet. En annan orsak 
till att medarbetarna inte har anammat styrkortet kan vara att det inte anpassats till deras si-
tuation och ambitionsnivå. Det kan vara så att syftet och nyttan med styrkortet upplevs an-
norlunda på ledningsnivå än i den operativa verksamheten vilket kan ha lett till att styrkor-
tet införts för snabbt, utan att hänsyn tagits till medarbetarnas ambitionsnivå. I stället kan-
ske kortet måste fasas in i etapper för att alla ska nå insikt i de fördelar som kan uppstå. En 
annan viktig sak att tänka på är att även språket anpassas till användarna. I KSS fall har det-
ta inte uppnåtts även om ambitionen funnits där och om kortet blir alltför teoretiskt och 
komplicerat att läsa försvinner viljan att ta det till sig.  

En fördel med intervjuer är att det går att tyda kroppsspråket hos den som blir intervjuad 
och sätta det i relation till vad som sägs. I denna studie har just kroppsspråket och sättet re-
spondenterna talade om styrkortet varit mycket intressant att studera. Vi har märkt att det 
finns en tydlig attitydskillnad mellan respondenterna på de olika nivåerna. På ledningsnivå 
talades det med entusiasm om styrkortet medan det på den operativa nivån talades om 
styrkortet som en nödvändighet snarare än en självklarhet. Vi märkte även under intervju-
erna att respondenterna på den lägsta nivån i hierarkin gärna ville framstå som positivt in-
ställda till styrkortet men att det i själva verket kanske inte är så. Flera uttalanden antydde 
att styrkortet var ett bra instrument medan i nästa mening sades något som stod i rak mot-
sats till det tidigare sagda. Vi tror att anledningen till detta kan vara att respondenterna vet 
att deras överordnade kommer att ta del av intervjumaterialet och därför vill de inte verka 
negativa till styrkortet. Ibland lyser dock de verkliga tankarna igenom och därför blir svaren 
motsägelsefulla. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

När vi genomförde denna studie kom vi fram till flera intressanta frågor och problem att 
studera vidare inom. Vi tycker att det skulle vara intressant att genomföra denna studie på 
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fler sjukhus för att se om deras situation är likartad med Skas. Eftersom Abernethy och 
Stoelwinder (1991) kom fram till att den professionella kompetensen ställer sig utanför och 
att detta skapar problem när det gäller styrning anser vi att det borde finnas sjukhus som 
stött på detta problem. Vi tycker att det skulle vara intressant att i sådana fall se hur de har 
löst dessa meningsskiljaktigheter bland de professionella och de administrativa. I denna 
studie kom vi fram till att styrkortet fått dålig spridning neråt i verksamheterna och vi tror 
att en studie om hur organisationer kan bli bättre på att nå ut med exempelvis ett styrkort 
skulle gynna alla organisationer som har detta problem.  

Ett annat område som vi anser behöver mer forskning är effektivitet eftersom responden-
terna tyckte det var svårt att definiera begreppet samt veta vilka mål som kan ställas upp 
och på vilket sätt. En av de större svagheterna med denna studie som vi ser det är att vi inte 
lyckades inkludera läkare för att ta del av deras åsikter och av den anledningen anser vi att 
en liknade studie som involvera läkare skulle leda till intressanta resultat som kan jämföras 
med vår studie. En sådan studie leder förmodligen till att forskaren/forskarna får en betyd-
ligt bättre och bredare bild av hur styrningen faktiskt ser ut i en professionellt dominerad 
organisation. Vår studie kan med fördel också följas upp med en studie om några år och 
med syfte att undersöka hur styrkortsarbetet har utvecklats. Eftersom det uttryckligen 
framkom att det måste få ta tid att arbeta med styrkortet anser vi att en uppföljning om 
några år skulle leda till intressanta resultat som också de kan jämföras med vår studie. 
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Bilaga 1 Intervjuguide Staffan Börjesson 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

• Antal anställda inom Skaraborgs sjukhus? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar dagliga beslut i den löpande verksamheten till exempel på en vårdavdel-
ning? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Hur viktigt är det att de nyanställda har samma värderingar som ni? 

• Vilka konsekvenser får det att alla har samma värderingar? 

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

• Går det att mäta de individuella bidragen som varje anställd bidra med?  

• Använder ni belöningssystem? Varför/Varför inte? 

• Hur upplever ni att det är att svetsa samman den professionella kompetensen, det 
vill säga läkare med flera, med de övergripande målen som organisationen har?  

Målöverensstämmelse 

• Vilka mål har Skaraborgs sjukhus? 

• Har alla verksamheter inom sjukhuset samma mål? 
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• Har alla verksamheter inom regionen samma mål?  

• Hur vet de anställda vilka målen är? 

• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 

• Vad händer om ni överträffar målen respektive inte når upp till dem? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

• Har ni effektivitetsmått inkluderade i styrkortet? 

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? Hur ofta ändras den? Maktskifte? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkort? 

• Varför har ni inte samma perspektiv i ert styrkort som regionens övergripande 
styrkort? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• På vilket sätt används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

• Hur viktigt anser du att styrkortet är för verksamhetens fungerande? 

• Hur tror du att verksamheten hade fungerat om ni inte haft styrkortet? 

• Anser du att ni fått anpassa styrkortet eftersom ni är ett sjukhus? I så fall på vilket 
sätt? 

• Har ni några långsiktiga mål med arbete med BSC? 

 

 



 Bilagor 

 56 

Bilaga 2 Intervjuguide Maria Johansson 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar dagliga beslut i den löpande verksamheten till exempel på en vårdavdel-
ning? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

• Hur upplever ni att det är att svetsa samman den professionella kompetensen, det 
vill säga läkare med flera, med de övergripande målen som organisationen har?  

Målöverensstämmelse 

• Har verksamheten några mål? 

• Har alla verksamheter inom regionen samma mål?  

• Har alla verksamheter inom sjukhuset samma mål?  

• Finns de mål för alla verksamheter inom sjukhuset? Om inte, vad är anledningen till 
det? 

• Hur vet de anställda vilka målen är? 

• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 
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• Vad händer om ni överträffa målen respektive inte når upp till dem? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkor-
tet? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• Hur används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilagor 

 58 

Bilaga 3 Intervjugudie Maj-Britt Forsell 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

• Antal anställda på operationsavdelningen? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar dagliga beslut i den löpande verksamheten till exempel på en vårdavdel-
ning? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Hur vet en medarbetare till exempel en undersköterska vad hon ska göra när hon 
kommer till jobbet? Finns det arbetsbeskrivningar? Används dem? 

• Hur vet nyanställda vad de ska göra när de börjar det nya jobbet? 

• Hur viktigt är det att de nyanställda har samma värderingar som ni? 

• Vilka konsekvenser får det att alla har samma värderingar? 

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

• Går det att mäta de individuella bidragen som varje anställd bidra med?  

• Använder ni belöningssystem? Varför/Varför inte? 

• Hur upplever ni att det är att svetsa samman den professionella kompetensen, det 
vill säga läkare med flera, med de övergripande målen som organisationen har?  
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Målöverensstämmelse 

• Vilka mål har operationsavdelningen? 

• Har alla verksamheter inom sjukhuset samma mål? 

• På vilka nivåer finns det mål? Till exempel finns det mål för olika diagnoser? 

• Hur vet de anställda vilka målen är? 

• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 

• Vad händer om ni överträffar målen respektive inte når upp till dem? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkort? 

• Varför har ni inte samma perspektiv i ert styrkort som regionens övergripande 
styrkort? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• På vilket sätt används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

• Hur viktigt anser du att styrkortet är för verksamhetens fungerande? 

• Hur tror du att verksamheten hade fungerat om ni inte haft styrkortet? 
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Bilaga 4 Intervjuguide Arne Andersen 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar mindre beslut i den löpande verksamheten? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Hur reagera organisationen på förändringar? 

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Hur tar ni reda på om de anställda gjort ett bra eller dåligt jobb? 

• Går det att mäta de individuella prestationerna? 

• Använder ni belöningssystem? I så fall vem har utformat det? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

Målöverensstämmelse 

• Finns det mål för alla verksamheter inom Westma? Om inte, vad är anledningen till 
det? 

• Har alla verksamheter inom Westma samma mål?  

• Har alla verksamheter inom regionen samma mål? 

• Hur vet de anställda vilka målen är? 
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• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 

• Vad händer om ni överträffar målen respektive inte når upp till dem? 

• Upplever du att de anställda har samma mål som organisationen? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

• Har ni effektivitets mått inkluderade i BSC 

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? Hur ofta ändras den? Maktskifte? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkor-
tet? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• Hur används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

• Hur viktigt anser du att styrkortet är för verksamhetens fungerande? 

• Hur tror du att verksamheten hade fungerat om ni inte haft styrkortet? 

• Har ni några långsiktiga mål med arbete med BSC? 
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Bilaga 5 Intervjuguide Urban Dalström 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar mindre beslut i den löpande verksamheten? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Hur reagerar organisationen på förändringar? 

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Hur tar ni reda på om de anställda gjort ett bra eller dåligt jobb? 

• Går det mäta de individuella prestationerna? 

• Använder ni belöningssystem? I så fall vem har utformat det? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

Målöverensstämmelse 

• Finns det mål för alla verksamheter inom Westma? Om inte, vad är anledningen till 
det? 

• Har alla verksamheter inom Westma samma mål?  

• Har alla verksamheter inom regionen samma mål? 

• Hur vet de anställda vilka målen är? 
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• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 

• Vad händer om ni överträffar målen respektive inte når upp till dem? 

• Upplever du att de anställda har samma mål som organisationen? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkor-
tet? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• Hur används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

• Hur viktigt anser du att styrkortet är för verksamhetens fungerande? 

• Hur tror du att verksamheten hade fungerat om ni inte haft styrkortet? 
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Bilaga 6 Intervjugudie Peter Hellman 

Dessa frågor utgör en grund för intervjun och vår förhoppning är att respondenten ska 
kunna tala fritt utifrån de rubriker vi satt upp. Frågorna uppgift är att vara ett stöd om re-
spondenten inte självmant berör frågan under samtalet. 

Inledning 

• Vilka är dina arbetsuppgifter och vilka ansvarsområden har du? 

• Hur många anställda är ni på er depå? 

Struktur och styrning 

• Beskriv er organisation/verksamhet. Hur är den uppbyggd? 

• Finns det flera chefsnivåer? 

• Vem fattar större beslut som till exempel investeringar? 

• Vem fattar mindre beslut i den löpande verksamheten? 

• Hur vet beslutsfattarna vilka beslut de kan ta?  

• Hur reagerar organisationen på förändringar? 

• Sker styrningen genom regler och tydliga arbetsbeskrivningar eller genom vedertag-
na icke nedskrivna gemensamma värderingar? 

• Finns det regler för hur inköpen ska gå till? 

• Hur vet ni att ni gör ett bra jobb? 

• Vem avgör det? 

• Finns det dokument som ger riktlinjer för vad som är bra respektive dåligt? 

• Vad händer om ett dåligt jobb görs? 

• Hur tar ni reda på om de anställda gjort ett bra eller dåligt jobb? 

• Går det mäta de individuella prestationerna? 

• Använder ni belöningssystem? I så fall vem har utformat det? 

• Har medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete? 

• Beskriv de marknader ni handlar ifrån? Köper ni standardiserade produkter eller 
special beställda produkter? 

• Hur viktigt är priset? Ska inköparna alltid handla till lägsta pris? 

• Hur vet inköparna vilka priser som är acceptabla? 
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Målöverensstämmelse 

• Finns det mål för alla verksamheter inom Westma? Om inte, vad är anledningen till 
det? 

• Har alla verksamheter inom Westma samma mål?  

• Har alla verksamheter inom regionen samma mål? 

• Hur vet de anställda vilka målen är? 

• Vem har bestämt målen och hur följer ni upp dem? 

• Vad händer om ni överträffar målen respektive inte når upp till dem? 

• Upplever du att de anställda har samma mål som organisationen? 

Effektivitet 

• Hur mäter ni effektiviteten?  

• Hur följer ni upp effektiviteten? 

• Vem bestämmer vad som är effektivt? 

• Hur vet ni att ni är effektiva?  

Balanced scorecard 

• Har ni någon vision? 

• Hur är den visionen i förhållande till den övergripande visionen för hela regionen? 

• Hur är målen i ert styrkort sammankopplade med regionens övergripande styrkor-
tet? 

• Vad var anledningen till att ni införde BSC? 

• Hur används BSC i verksamheten? 

• Vilken är den mest positiva effekt som BSC har lett till? 

• Anser du att BSC lett till att alla de anställda har samma mål och syn på organisa-
tionen? 

• På vilket sätt anser ni att effektiviteten blivit bättre efter införandet av BSC?  

• Är styrkortet kopplat till andra delar av styrsystemet som till exempel budget? 

• Hur viktigt anser du att styrkortet är för verksamhetens fungerande? 

• Hur tror du att verksamheten hade fungerat om ni inte haft styrkortet? 
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Bilaga 7 Enkät för operationsavdelningen 

Vi är två studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver en ma-
gisteruppsats där vi jämför Skaraborgs sjukhus med Westma, inköp- och logistikförvalt-
ning. Jämförelsen syftar till att visa på likheter och skillnader mellan organisationerna vad 
gäller styrning och organisationsstruktur. 

Syftet med denna enkäten är vi ska få en korrekt bild av hur Er organisation fungerar. En-
käten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten omfattar vårdpersonal 
på operationsavdelningen på Kärnsjukhuset i Skövde.  

Enkäten utgörs av 21 påståenden där Ni på en skala från 1 till 5 ska markera vad som bäst 
stämmer in på Er åsikt. 1 betyder att påståendet inte alls stämmer in och 5 betyder att på-
ståendet stämmer in helt. 

Allmänt om svaranden 

Kryssa i den befattning som stämmer in på Er. 

□ Läkare 

□ Sjuksköterska 

□ Undersköterska 

□ Annat, nämligen ________________________________________________ 

Struktur och styrning 

1. Genom arbetsbeskrivningar vet jag hur mitt arbete ska utföras. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

2. Genom icke nedskrivna värderingar och regler vet jag hur mitt arbete ska utföras.  

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

3. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett bra jobb 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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4. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett dåligt jobb 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

5. Mina prestationer är till nytta för mina arbetskamraters jobb. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

6. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

7. Jag är positiv till förändringar inom organisationen. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

8. När jag utför mitt arbete handlar jag utifrån verksamhetens mål 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Målöverensstämmelse 

9. Jag känner till operationsavdelningens mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

10. Jag känner till kirurgdivisionens mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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11. Jag känner till Skaraborgs sjukhus mål. 

 Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

12. Kännedomen om målen har jag fått via arbetsplatsträffar. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

13. Jag har samma mål som verksamheten. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Balanserat styrkort 

14. Jag känner till Skaraborgs sjukhus vision 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

15. Jag känner till verksamhetens arbete med styrkortet. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

16. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamheten. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

17. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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18. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens utveckling. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

19. Jag tycker att styrkortet har förändrat operationsavdelningen i en positiv bemärkelse. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

20. Jag tycker att verksamhetens arbete med styrkortet är viktigt för verksamhetens funge-
rande. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

21. Jag tror att verksamheten hade fungerat bra utan styrkortet. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Linda Bäck & Lisa Westerberg 
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Bilaga 8 Enkät för Westma Skövdedepån 

Vi är två studenter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver en ma-
gisteruppsats där vi jämför Westma med Skaraborgs sjukhus. Jämförelsen syftar till att visa 
på likheter och skillnader mellan organisationerna vad gäller styrning och organisations-
struktur. 

Syftet med denna enkäten är vi ska få en korrekt bild av hur Er organisation fungerar. En-
käten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten omfattar personal på 
Westma Skövdedepån.  

Enkäten utgörs av 20 påståenden där Ni på en skala från 1 till 5 ska markera vad som bäst 
stämmer in på Er åsikt. 1 betyder att påståendet inte alls stämmer in och 5 betyder att på-
ståendet stämmer in helt. 

Allmänt om svaranden 

Befattning:_________________________ 

Struktur och styrning 

1. Genom arbetsbeskrivningar vet jag hur mitt arbete ska utföras. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

2. Genom icke nedskrivna värderingar och regler vet jag hur mitt arbete ska utföras.  

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

3. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett bra jobb 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

4. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett dåligt jobb 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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5. Mina prestationer är till nytta för mina arbetskamraters jobb. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

6. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

7. Jag är positiv till förändringar inom organisationen. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

8. När jag utför mitt arbete handlar jag utifrån verksamhetens mål 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Målöverensstämmelse 

9. Jag känner till inköpsdepåns mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

10. Jag känner till Westmas mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

11. Kännedomen om målen har jag fått via arbetsplatsträffar. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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12. Jag har samma mål som verksamheten. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Balanserat styrkort 

13. Jag känner till Westmas vision 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

14. Jag känner till verksamhetens arbete med styrkortet. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

15. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamheten. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

16. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens mål. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

17. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens utveckling. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

18. Jag tycker att styrkortet har förändrat inköpsdepån i en positiv bemärkelse. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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19. Jag tycker att verksamhetens arbete med styrkortet är viktigt för verksamhetens funge-
rande. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

20. Jag tror att verksamheten hade fungerat bra utan styrkortet. 

Instämmer inte      Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Linda Bäck & Lisa Westerberg 
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Bilaga 9 Svar på enkät för operationsavdelningen 

Totalt deltog 16 anställda varav 11 sjuksköterskor och fem undersköterskor. 

Struktur och styrning 

1. Genom arbetsbeskrivningar vet jag hur mitt arbete ska utföras. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1 1  1 8 

Undersköterskor 2  1 1 1 

Totalt 3 1 1 2 9 

 

2. Genom icke nedskrivna värderingar och regler vet jag hur mitt arbete ska utföras.  

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1  3 3 4 

Undersköterskor 2   2 1 

Totalt 3  3 5 5 

 

3. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett bra jobb 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1 2 5 1 2 

Undersköterskor 2  2 1  

Totalt 3 2 7 2 2 

 

4. Genom nedskrivna riktlinjer vet jag när jag utför ett dåligt jobb 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 2 3 2 1 2 

Undersköterskor 2 1 1 1  

Totalt  4 4 3 2 2 
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5. Mina prestationer är till nytta för mina arbetskamraters jobb. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor   6 1 4 

Undersköterskor 1   4  

Totalt 1  6 5 4 

 

6. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor   6 5  

Undersköterskor 1 2 1 1  

Totalt 1 2 7 6  

 

7. Jag är positiv till förändringar inom organisationen. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor   3 7 1 

Undersköterskor 1  1 2 1 

Totalt 1  4 9 2 

 

8. När jag utför mitt arbete handlar jag utifrån verksamhetens mål 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor  1  7 3 

Undersköterskor   1 3 1 

Totalt  1 1 10 4 
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Målöverensstämmelse 

9. Jag känner till operationsavdelningens mål. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor  1  5 5 

Undersköterskor   2 3  

Totalt  1 2 8 5 

 

10. Jag känner till kirurgdivisionens mål. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1 1 4 3 2 

Undersköterskor  1 2 2  

Totalt 1 2 6 5 2 

 

11. Jag känner till Skaraborgs sjukhus mål. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1 3 1 3 3 

Undersköterskor 1  2 2  

Totalt 2 3 3 5 3 

 

12. Kännedomen om målen har jag fått via arbetsplatsträffar. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor   3 6 2 

Undersköterskor  1 1 1 2 

Totalt  1 4 7 4 
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13. Jag har samma mål som verksamheten. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 1  2 4 4 

Undersköterskor  1 1 2 1 

Totalt  1 1 3 6 5 

 

Balanserat styrkort 

14. Jag känner till Skaraborgs sjukhus vision 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor  1 3 4 3 

Undersköterskor 1  2 2  

Totalt 1 1 5 6 3 

 

15. Jag känner till verksamhetens arbete med styrkortet. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor  1 3 3 4 

Undersköterskor 2   2 1 

Totalt 2 1 3 5 5 

 

16. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamheten. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 2 3 4 1 1 

Undersköterskor 3  2   

Totalt 5 3 6 1 1 
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17. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens mål. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 2 3 2 3 1 

Undersköterskor 3  2   

Totalt  5 3 4 3 1 

 

18. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens utveckling. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 2 4 1 4  

Undersköterskor 3  2   

Totalt  5 4 3 4  

 

19. Jag tycker att styrkortet har förändrat operationsavdelningen i en positiv bemärkelse. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 4 1 5  1 

Undersköterskor 2  3   

Totalt 6 1 8  1 

 

20. Jag tycker att verksamhetens arbete med styrkortet är viktigt för verksamhetens funge-
rande. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköteskor 2 5 1 3  

Undersköterskor 2  2  1 

Totalt 4 5 3 3 1 

 

21. Jag tror att verksamheten hade fungerat bra utan styrkortet. 

 1 2 3 4 5 

Sjuksköterskor    4 5 2 

Undersköterskor 1 1 1 1 1 

Totalt  1 1 5 6 3 
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Bilaga 10 Svar på enkät för Westma Skövdedepån 

Totalt deltog sju anställda. 

Struktur och styrning 

1. Genom arbetsbeskrivningar vet jag hur mitt arbete ska utföras. 

1 2 3 4 5 

1  1 1 4 

 

2. Genom icke nedskrivna värderingar och regler vet jag hur mitt arbete ska utföras.  

1 2 3 4 5 

1  3  3 

 

3. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett bra jobb 

1 2 3 4 5 

  1 3 3 

 

4. Genom nedskriva riktlinjer vet jag när jag utför ett dåligt jobb 

1 2 3 4 5 

 1 2 2 2 

 

5. Mina prestationer är till nytta för mina arbetskamraters jobb. 

1 2 3 4 5 

   1 6 

 

6. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete. 

1 2 3 4 5 

   3 4 
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7. Jag är positiv till förändringar inom organisationen. 

1 2 3 4 5 

   2 5 

 

8. När jag utför mitt arbete handlar jag utifrån verksamhetens mål 

1 2 3 4 5 

   1 6 

 

Målöverensstämmelse 

9. Jag känner till Westma Skövdedepås mål. 

1 2 3 4 5 

   1 6 

 

10. Jag känner till Westmas mål. 

1 2 3 4 5 

   1 6 

 

11. Kännedomen om målen har jag fått via arbetsplatsträffar. 

1 2 3 4 5 

   2 5 

 

12. Jag har samma mål som verksamheten. 

1 2 3 4 5 

   1 6 

 

Balanserat styrkort 

13. Jag känner till Westmas vision 

1 2 3 4 5 

   1 6 
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14. Jag känner till verksamhetens arbete med styrkortet. 

1 2 3 4 5 

  3 3 1 

 

15. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamheten. 

1 2 3 4 5 

  3 4  

 

16. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens mål. 

1 2 3 4 5 

  4 3  

 

17. Jag tycker att styrkortet har ökat min helhetsbild av verksamhetens utveckling. 

1 2 3 4 5 

  3 4  

 

18. Jag tycker att styrkortet har förändrat inköpsdepån i en positiv bemärkelse. 

1 2 3 4 5 

  4 3  

 

19. Jag tycker att verksamhetens arbete med styrkortet är viktigt för verksamhetens funge-
rande. 

1 2 3 4 5 

  2 4 1 

 

20. Jag tror att verksamheten hade fungerat bra utan styrkortet. 

1 2 3 4 5 

 1 6   

 


