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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort – fokus på 

värdeskapande i offentlig sektor 

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi  

 

Författare: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg  

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 

 

Datum: 2019 - Juni  

 

Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att den personliga rollen är betydande för 

värdeskapande i offentlig sektor och kan hjälpa till att driva olika handlingar. Syftet är att öka 

förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort när 

det gäller värdeskapande i offentlig sektor. 

 

Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att tolkande samt 

förståelse genomsyrar hela studien. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi och 

design. Teori och empiri har arbetats fram med hjälp av abduktion och insamling av empiri 

har skett genom tio stycken semistrukturerade intervjuer som sedan har analyserats med hjälp 

av den teoretiska referensramen.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att den personliga rollen är en viktig del gällande 

värdeskapande i offentlig sektor. Empirin visade att användning av BSC-modellen i offentlig 

sektor kan anses komplex i sig och den personliga rollen bör därför inte uppmärksammas i 

BSC-modellen.   

 

Examensarbetets bidrag: Ur en teoretisk synvinkel bidrar studien till en ökad förståelse för 

den personliga rollen gällande BSC-modellen i offentlig sektor. Studien visar att den 

personliga rollen gällande värdeskapande i offentlig sektor inte bör uppmärksammas i BSC. 

Studien visar också att det är av betydelse att uppmärksamma den personliga rollen 

självständigt och arbeta med denna för att möjliggöra värdeskapande.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning finns ett behov av flera kvalitativa 

studier kring BSC-modellen som verktyg inom den offentliga sektorn då vi utifrån vår studie 

fick kännedom av att allt fler offentliga verksamheter väljer att gå ifrån BSC som modell. Vi 

föreslår även vidare forskning som fokuserar på den personliga rollen som eget verktyg för 

värdeskapande eller i samklang med andra styrmodeller, för att se om studierna skiljer sig åt. 

Avslutningsvis föreslås även fortsatt forskning kring strategitriangeln.  

 

Nyckelord: Balanserat styrkort, Offentlig sektor, Prestandahantering, Offentligt värde, 

Personlig roll & Perspektiv 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Title: The opportunity to pay attention to the personal role in the balanced scorecard - focus 

on value creation in the public sector 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg  

 

Supervisor: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 
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Aim:  Previous research indicates that the personal role is significant for value creation in the 

public sector and can help to drive different actions. The purpose is to increase the 

understanding of the possibility of paying attention to the personal role in a balanced 

scorecard when it comes to value creation in the public sector. 

 

Method: The study is based on a hermeneutic perspective and its interpretation and 

understanding pervades the whole study. It is built up on a qualitative research strategy and 

design. Theory and empirical work have been forged through abduction, and collection of 

empirical data has taken place through ten semi structured interviews, which have then been 

analyzed by using the theoretical reference frame. 

 

Result & Conclusion: The study indicates that the personal role is an important part of value 

creation in the public sector. The study also showed that the use of the BSC in the public 

sector is seen as complex and supplying the personal role would complicate the work with the 

BSC further. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical point of view, the study contributes to an 

increased understanding of the personal role associated with the BSC in the public sector. The 

study shows that the personal role associated with value creation in the public sector should 

not be observed in the BSC. Instead the study shows that it is important to pay attention to the 

personal role independently and work with it to enable value creation.  

 

Suggestions for future research: For further research, there is a need for several qualitative 

studies on the BSC as a tool in the public sector, since we gained knowledge from our study 

that an increasing number of public enterprises choose to avoid using BSC as a model. We 

also propose further research that focuses on the personal role as a separate tool for value 

creation or in harmony with other models, to see if the studies differ. Finally, further research 

on the strategy triangle is also presented. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Public Sector, Performance management, Public value, 

Personal role & Perspective 
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1. Inledning  

 

I det inledande kapitlet får läsaren ta del av bakgrunden till vårt problemområde gällande 

anpassningen av balanserat styrkort i offentlig sektor. Kapitlet följs av en problemdiskussion 

som sedan leder läsaren till syftet. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Då Balanserat Styrkort (BSC) är anpassad till privat sektor (Almqvist, Holmgren Caicedo, 

Johanson, & Mårtensson, 2012) från början kan det uppstå utmaningar med att införliva 

modellen i offentlig sektor. Trots detta är det inte ovanligt att modellen anpassas och justeras 

för att passa den offentliga sektorn (Eriksson, 2006). Anpassningen av BSC-modellen för den 

offentliga sektorn är intressant då fokusområdet är verksamhetens mål och samhällets bästa 

istället för förbättring av resultat och aktieägarvärde, vilka är målen inom den privata sektorn 

(Ridwan, Harun, An & Fagmid, 2013). Med tanke på de utmaningar som finns med 

användandet av BSC i offentlig sektor påstås (Alford och Moore, refererade i Jong, Douglas, 

Sicilia, Radnor, Noordegraaf & och Debus, 2017) modellen kunna återuppfinnas med 

ytterligare verktyg för att utöka räckvidden för offentligt värde. 

 

Med avseende på de utmaningar som finns inom offentliga verksamheter och dess komplexa 

styrning har personer i ledande positioner en viktig uppgift. Detta beror på att man inom den 

offentliga sektorn ser till allmänhetens intresse, vilket leder till att ledningens handlingar är av 

stor vikt. Att utveckla sin personliga roll kan leda till att verksamheten utvecklas, vilket gör 

att värdet för samhället ökar (Ledarskap, 2019). Eftersom personer i ledande positioner har en 

viktig roll torde det intressant att se om deras roll kan uppmärksammas i BSC för att bidra till 

värdeskapande.   

  
1.2 Problemdiskussion 
 

Forskning förklarar att det som är strategiskt viktigt inom den offentliga sektorn skiljer sig åt 

från den privata sektorn och Ridwan et al. (2013) beskriver att detta beror på att målen skiljer 

sig åt. Inom den offentliga sektorn finns det särskilda regler och omständigheter som gör att 

andra mål och mått än de finansiella är viktiga. När strategi tillämpas i ett offentligt 

sammanhang är det enligt Höglund, Holmgren, Caicedo, Mårtensson och Svärdsten (2018) 

vanligt att se strategiprocesser som ett antal aktiviteter där vissa är organisatoriska. Arbetet 
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med strategi inom den offentlig sektorn sker mestadels genom att strategins arbete behandlar 

processer för strategisk formulering, planering, genomförande, utvärdering och övervakning.  

Då tidigare forskning visar att andra mål och mått än de traditionella finansiella är viktiga kan 

vi förstå att den offentliga sektorns fokusområde skiljer sig från den privata sektorns. 

 

Speciellt inom den offentliga sektorn beskrivs av Yeung, Connell (2006) och Euske (2003, 

refererad i Moullin, 2017) är de olika fokusområdena som finns. Fokus handlar om social 

välfärd och service till de som behöver det snarare än vinst och aktieägarvärde. Målet menar 

Moore (1995, refererad i Zheng, Wang, Liu & Mingers, 2018) är att skapa offentligt värde, då 

den offentliga sektorn ska skapa värde för skattebetalare, medborgare och andra intressenter. 

Vidare forskning (Brookes & Grint, 2010; Kelly, Mulgan, & Muers, 2002, refererade i Zheng 

et al. 2018) visar att ledare inom den offentliga sektorn måste engagera sig i att förstå, visa 

och skapa offentligt värde för att bidra till värdeskapande.  

 

Att uppmärksamma ledningens personliga roll i offentliga verksamheter förklarar Jong et al. 

(2017) hjälper personer i ledande position att anpassa kapacitet för att forma värdeambitioner 

samt för att utforska den befintliga strategin. Den personliga rollen kommer från ett verktyg 

innehållande tre aspekter i form av en strategisk triangel menar Jong et al. (2017) och kan 

hjälpa en offentlig verksamhet i det strategiska arbetet med värdeskapande. Den strategiska 

triangeln ser till legitimitet och stöd, operativ kapacitet samt offentligt värde som tillsammans 

syftar till att hjälpa ledningen i det strategiska arbetet och bidra till värdeskapande. Dessa tre 

aspekter beskrivs av Jong et al. (2017) som viktiga i arbetet med värdeskapande och avspeglar 

hur den personliga rollen ska uppmärksammas för att engagera ledare inom den offentliga 

sektorn och på så vis bidra till värdeskapande. Vi kan vidare förstå att det finns en del 

forskning som på ett övertygande sätt förklarar att det i offentliga verksamheter behövs 

strategier som uppmärksammar de aspekter som den strategiska triangeln och den personliga 

rollen innefattar. En del av problemet handlar därmed om hur detta skulle kunna 

uppmärksammas. 

  

Forskning av Zheng et al. (2018) samt Ridwan et al. (2013) beskriver att BSC i offentlig 

sektor är aktuellt att forska om. Att anpassa BSC-modellen (Kaplan & Norton, 1992) som är 

en uppsättning av sammanhängande finansiella och icke-finansiella prestationsåtgärder, kan 

enligt Meynhardt, Brieger, Strathoff, Anderer, Bäro, Hermann, Kollat, Neumann, 

Bartholomes och Gomez (2017) hjälpa personer i ledningsposition inom den offentliga 
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sektorn. Detta hjälper till att utvärdera strategier och behålla målmedvetenheten som leder 

organisationerna till ökat värde för samhället. Då strategitriangeln och den personliga rollen 

(Jong et al., 2017) ser till icke-finansiella mått som legitimitet och stöd, operativ kapacitet 

samt offentligt värde skulle BSC-modellen kunna tänkas fånga upp dessa aspekter (Alford & 

Moore, refererad i Jong et al., 2017) och därmed återuppfinnas för att uttrycka relevanta 

dimensioner för strategisk offentlig förvaltning. Kaplan och Norton (1996a) samt Guard och 

Gao (2007) menar dock att med en anpassning av den traditionella BSC-modellen till 

offentlig sektor kan antalet perspektiv behöva justeras.  

 

Forskning av Jong et al. (2017) menar att den personliga rollen har visat sig vara betydande 

för värdeskapande. På grund av detta kan vi fråga oss om ett strategiskt verktyg som BSC 

(Meynhardt et al., 2017) kan uppmärksamma den personliga rollen. Det finns uppfattningar 

om att det kan vara svårt (Jong et al., 2017) och inga tidigare studier har genomfört forskning 

kring detta. Vi anser att det är av intresse att öka förståelsen för möjligheten att 

uppmärksamma den personliga rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. 

Studien bidrar därmed till en fördjupad kunskap gällande värdeskapande med hjälp av den 

personliga rollen (Jong et al., 2017) och BSC (Meynhardt et al., 2017).  

 

1.3 Syfte: Syftet är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga 

rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 
• Hur använder offentlig sektor BSC-modellen? 

• Bör den personliga rollen uppmärksammas i BSC när det gäller värdeskapande i 

offentlig sektor? Varför/varför inte? 
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2. Metod  

 

I det andra kapitlet presenteras först studiens metod gällande den vetenskapsteoretiska 

referensramen. Kapitlets andra del innehåller metod gällande studiens genomförande och 

tillvägagångssätt. Där beskrivs bland annat genomförandet av intervjuerna, urval samt 

utformning av intervjuguiden. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av hur bearbetning 

av empiri och analys har gått till.  

 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram  

2.1.1 Vetenskaplig tradition  

Vårt val av vetenskaplig tradition baseras på studiens syfte som handlar om att öka 

förståelsen. Vi anser det därför relevant att utgå från hermeneutiken som vetenskaplig 

tradition. Hermeneutiken definieras av Ricoeur (1978, refererad i Rennie, 2007) som teorin 

om verksamhetens förståelse i samband med tolkning av text. Sohlberg och Sohlberg (2013) 

samt Eriksson (2018) styrker detta och förklarar att hermeneutiken betonar förståelse, 

tolkningar och kvalitativa metoder. Hermeneutiska metoder (Rennie, 2007) är även kända 

inom kvalitativa studier. Hermeneutiken utgår alltså (Thirsk & Clark, 2017) från att 

tolkningar kan skapa förståelse och kan därför ses som ett tillvägagångssätt för att nå 

kunskap. Vi anser att denna traditionen är användbar för oss då vi vill ge respondenterna 

utrymme att förmedla deras egna upplevelser. Om deras personliga roll kan skapa värde och 

uppmärksammas i BSC-modellen, där materialet sedan tolkas och förstås. 

 

Valet av vetenskaplig tradition styrks även av Sohlberg och Sohlberg (2013) som beskriver att 

tolka och förstå är nödvändigt då man studerar människors aktiviteter. För att kunna 

genomföra studien krävs att vi har mycket god förståelse för användningen av BSC och 

hermeneutiken kan därför anses som en förutsättning för genomförandet. Hermeneutiska 

ansatser (Prasad, 2012) kan omfatta exempelvis organisatoriska metoder och institutioner, 

men även ekonomiska och sociala aktiviteter. Hermeneutiken som tradition är lämplig i vår 

studie eftersom vi kommer studera om den personliga rollen kan uppmärksammas i BSC när 

det gäller värdeskapande i offentlig sektor med en fallstudiedesign innehållande intervjuer. 

Därav styrker det vår vetenskapliga tradition.  
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2.1.2 Förståelse  

 

Vår studie har stort fokus på förståelse då verbet i syftet är, öka förståelsen vilket även är ett 

centralt begrepp inom den hermeneutiska traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Därav 

anser vi det passande att förhålla oss till verbet förståelse. Thurén (2007) beskriver att allt vi 

upplever, tycker, hör och tänker bygger på förståelse och grundar sig i hermeneutiken. Utifrån 

syftet i studien kan man uppfatta att vi som forskare har tolkat om den personliga rollen kan 

uppmärksammas i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Förståelse (Thurén, 

2007) har ofta en större betydelse gällande hur vi ser på verkligheten än vad vi tänker på, 

vilket vi anser kan ses som både positivt och negativt. Eftersom vi som forskare är pålästa om 

området kan vi söka begrepp, vissa ord och på så vis tolka personerna i ledningsposition fel 

eftersom det kanske inte var det som personerna syftade på. Både vår förståelse och kontext 

(Thurén, 2007) påverkar de tolkningar vi gör och det beror på vilka man är som forskare. Det 

är inte orealistiskt att andra forskare med annan förståelse skulle kommit fram till andra svar.  

2.1.3 Forskningsansats 

Vi har valt att använda oss av abduktion som forskningsansats eftersom vi anser att det är 

mest lämpligt i relation till studiens syfte som är att öka förståelsen. Abduktion förklaras av 

Johansson (2003) utgå från samspelet mellan empiri och teori, även Sohlberg och Sohlberg 

(2013) beskriver detta. Fokus beskrivs vidare vara växelvis för att skapa förståelse och leda 

utvecklingen av kunskap framåt. I vår studie har vi därför valt att utgå från tidigare forskning 

samt erhållen empiri för att operationalisera vårt syfte. Genom att samla empiri och analysera 

denna i relation till tidigare forskning har vi fått en ökad förståelse för möjligheten att 

uppmärksamma den personliga rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. 

Då vi har utgått från den teoretiska referensramen har vi uppnått ett samspel mellan teorin och 

empirin genom att sammankoppla dessa i analysen. Denna process har dock inte varit linjär 

eftersom vi genom studiens gång har gått tillbaka till teorin och arbetat växelvis med denna. 

Den abduktiva processen har tack vare dess växelverkan bidragit till nya insikter och 

utvecklat förståelse vilket stöds av forskning (Dubois & Gadde, 2002). Eftersom vi har valt en 

hermeneutisk vetenskapstradition anser vi att valet av abduktion som forskningsansats 

passande då vi genom studiens gång har arbetat växelvis för att öka förståelsen, vilket även 

hermeneutiken betonar.  
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2.2 Tillvägagångssätt  
 

Nedan bifogad forskningmodell (Figur 1) är en egenkonstruerad modell som illustrerar hur 

studien har genomförts efter problemdiskussionen. Modellen visar hur de olika delarna i 

studien hänger samman. Syftet genomtränger studiens alla olika delar vilket modellen visar. 

Pilarna visar den abduktiva forskningsansatsen som speglar att bearbetningen av empirin inte 

har varit en linjär process. Modellen symboliserar vad som är kärnan i studien, teori och 

empiri samt växelverkan mellan dessa. Bearbetningen av teori och empiri övergår sedan i en 

analys och slutligen presenteras studiens bidrag. Modellen illustrerar kvalitetskriteriernas 

inverkan och att de haft en betydande roll genom hela studiens gång.  

 

 
 

Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion.  

2.2.1 Litteraturgenomgång  

 

Studien tog form genom att vi började med att söka generellt kring BSC på grund av ett ökat 

intresse gällande modellen och vi upptäckte att BSC är speciellt för den offentliga sektorn. 

Nästa steg var att söka kring BSC i offentlig sektor för att finna ett forskningsgap för att 

kunna avsmalna vårt syfte. Vi har byggt studien på det som Sandberg och Alvesson (2011) 

beskriver som “application spotting” eftersom vi har hittat ett forskningsgap ur tidigare 

forskning som vi senare har valt att öka förståelsen kring. Litteraturens och forskningens roll 
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tydliggörs då studiens teoretiska och praktiska bidrag bygger på en fortsättning från tidigare 

forskning, vilket leder till att litteraturen har en tydlig roll från syftesformuleringen till 

bidraget i studien.  

 

Vi har valt att läsa stora mängder litteratur och vetenskapliga artiklar för att få en annan 

synvinkel kring hur författare och forskare uppfattar på den personliga rollen och BSC-

modellen samt att få insyn i hur olika forskares åsikter skiljer sig åt. Litteraturen och 

forskningen hjälpte oss även att definiera de begrepp som vi valt att använda oss av i studien 

(Thurén, 2007). Vi blev uppmärksammade om att de fanns olika benämningar kring ordet 

värdeskapande i BSC och fick då ta del av mer litteratur för att förstå definitionen av det 

värdeskapande som vi var intresserade av. 

2.2.2 Litteratursökning 

 

För att ha möjlighet att utföra studien och skapa en förståelse för studieområdet inleddes 

arbetet med att studera tidigare forskning om BSC. Detta gjordes eftersom Bryman och Bell 

(2017) menar att det skapar en tydlig bild av området och av vad som tidigare har studerats, 

samt ger en möjlighet att bedriva kumulativ forskning. 

 

Litteraturinsamling har främst skett via olika databaser som Google Scholar, Academic 

Search Elite, Scopus och Emerald. För att stärka trovärdigheten i studien har vi varit kritiska 

till artiklar som inte har varit publicerade i företagsekonomiska tidskrifter. För att hitta 

användbara och väsentliga artiklar har vi använt oss av nyckelord som avgränsas till 

forskningsområdet. De nyckelord vi har använt vid sökandet är bland annat: balanced 

scorecard, public sector, performance management, public value och perspective. Vi började 

litteratursökningen med att söka generellt om BSC eftersom vi tyckte det var intressant. Vi 

upptäckte då att BSC-modellen är speciell för offentlig sektor och värdeskapande vilket har 

styrt vilka nyckelord vi har använt oss av i vårt sökande. De olika nyckelorden har sedan 

använts i olika kombinationer för att få så passande träffar som möjligt. Med hjälp av 

nyckelord som sökord (Thurén, 2007) får man mer precist fram det man är intresserad av.  

 

För att hitta användbara artiklar har vi granskat och studerat källförteckningar i artiklar 

(Bryman & Bell, 2017). Förutom vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av 

kurslitteratur inom ekonomi- och verksamhetsstyrning som behandlar BSC, Thurén (2007) 
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beskriver att i forskningssammanhang är i stort sett allt tryckt material litteratur; böcker, 

artiklar, rapporter samt uppsatser med mera. Kurslitteraturen har vi funnit på biblioteket på 

Högskolan i Gävle, men även via HelGe-biblioteket som är det gemensamma biblioteket för 

alla folkbibliotek i Gävleborgs län. 

 

För att finna passande artiklar läste vi först artiklarnas sammanfattning följt av dess slutsats 

och därefter fördjupade vi oss på ett kritiskt sätt i de artiklarna som vi ansåg var väsentliga för 

att nå en djupgående förståelse. Vi gjorde på att liknande vis för att bedöma om 

kurslitteraturen var väsentlig för oss. Det inledande arbetet med litteratursökningen var i 

början mycket bred för att inhämta mycket kunskap och information som möjligt inom 

området. Vi valde sedan att smalna av de specifika sökningarna vilket gjorde att vi fann ett 

forskningsgap i den befintliga forskningen. För att vår studie ska anses som aktuell och 

trovärdig har vi fokuserat på så nya artiklar som möjligt som finns inom vårt valda 

forskningsområde. Vi har dock också använt oss av äldre litteratur av exempelvis Kaplan och 

Norton eftersom vi ansåg att dessa fortfarande är kärnartiklar inom vårt område och på så vis 

aktuella eftersom de fortfarande citeras. Arbetet med litteratursökningen och 

litteraturgenomgången har varit en pågående process genom hela arbetet och har därmed 

behövts ändrats under arbetets gång vilket är vanligt i kvalitativ forskning enligt Bluhm, Lee, 

Cook och Mitchell (2011). I enighet med studiens abduktiva ansats har empirin varit till hjälp 

för att utöka studiens teoretiska referensram.  

2.2.3 Källkritik 

 

I vår studie har vi angripit den litteratur som ligger till grund för den teoretiska referensramen 

på ett källkritiskt sätt. Vi har valt att granska den insamlade litteraturen utifrån fyra kriterier 

som Eriksson (2018) nämner. Kriterierna som beskrivs av författaren är äkthetsfrågor, 

partsintressen, tidsfrågor samt beroendefrågor.  

 

Utifrån äkthetskriteriet har vi granskat litteraturens äkthet och haft (Eriksson, 2018) 

beskrivning om huruvida en källa är äkta eller inte med oss i tanken. För att kunna bedöma 

källans äkthet har vi varit noga med att söka exempelvis artiklar i akademiska tidskrifter 

enbart då vi anser att dessa ger ett äkta innehåll eftersom de har gått igenom flera processer 

innan de blivit publicerade. Vi har granskat källorna noggrant för att få reda på om det 

källorna förmedlar stämmer, detta genom att följa och granska referenser för att kunna se 

äktheten som finns i huvudartikeln. Vi har varit källkritiska mot den teori vi valt utifrån 
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kriteriet partsintressen genom att hela tiden fråga oss själva vilka som står bakom källan som 

Eriksson (2018) nämner. Bakom varje teorival har vi haft i åtanke om författarna har lagt egen 

tyngd bakom det som är skrivet och vi har hela tiden förhållit oss till detta.  

 

Kriteriet tidsfrågor eller tidsgranskning har vi förhållit oss väl till och haft i åtanke när vi valt 

teori till den teoretiska referensramen eftersom tiden påverkar kvaliteten på informationen 

som Eriksson (2018) beskriver. Vi är väl medvetna om att årtalen på vissa artiklar är gamla 

och vi har valt dessa eftersom vi anser att de kan räknas som kärnartiklar inom vårt valda 

område. Vissa sekundära källor kan även uppfattas som gamla, men eftersom den primära 

källan har relevant årtal anser vi att det fortfarande är väsentliga och har därför valt de 

källorna. Utifrån beroendefrågor eller granskning har vi kritiskt studerat så att de sekundära 

källorna återges i rätt form i den primära källan, för att se om källorna är beroende av 

varandra som Eriksson (2018) redogör. Dock har detta i vissa fall varit svårt då vi inte har fått 

tillgång till den sekundära källan, inom dessa fall har vi valt att tillförlita oss på den primära 

källan då beroendefrågor alltid är svåra att undersöka (Eriksson, 2018).  

2.2.4 Forskningsstrategi  

 

Syftet i studien grundar sig i att öka förståelsen samt hermeneutiken som vetenskapstradition, 

vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) präglas av kvalitativ forskning. Kvalitativ 

forskning anses även kunna relateras till hermeneutisk forskning (Ely, McCormack-Stenmetz, 

Garner, Friedman, Anzul, 1993). Vi har därför valt att använda en kvalitativ ansats vid val av 

forskningsstrategi. Den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2017) är tolkningsinriktad och 

förklaras även vara flexibel och möjliggöra individens syn. I vår studie kommer vi genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Vi har i och med detta valt att vara flexibla och därför passar 

den kvalitativa ansatsen oss bra. Det styrks av Sohlberg och Sohlberg (2013) som menar att 

intervjuer är en vanlig form av teknik inom kvalitativa studier. Vi har arbetat med den 

kvalitativa ansatsen genom att ha varit flexibla och utgått från de intervjuade personernas 

tolkningar och upplevelser, vilket är av stor betydelse för vår förståelsebaserade studie. 

2.2.5 Forskningsdesign 

 

I vår studie har vi valt att studera ett unikt fall då vi valt att studera om implementeringen av 

den personliga rollen i BSC kan skapa värde inom den offentliga sektorn. Därav har vi valt att 

genomföra en kvalitativ fallstudie som forskningsdesign. Forskningsdesign kan beskrivas som 

en struktur eller ramverk som påverkar metodvalen samt hur empirin analyseras (Bryman & 
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Bell, 2017). Valet av att genomföra en fallstudie styrks även av Bryman och Bell (2017) som 

nämner att fallstudier är vanliga inom kvalitativ forskning. Vi har vidare valt att genomföra en 

enfallsstudie eftersom Yin (1994, refererad i Tellis, 1997) beskriver att det används för att 

representera ett unikt fall. Vårt unika fall är då implementeringen av den personliga rollen i 

BSC.  

 

Eftersom vårt syfte är att öka förståelsen anser vi utifrån Bryman och Bell (2017) att vår 

forskningsdesign återspeglar vilka prioriteringar som vi har valt att utföra. Detta styrks även 

(Ejvegård, 2009) då syftet med en fallstudie är att förstå. Vidare ska forskningsdesignen 

(Bryman & Bell, 2017) återspegla tonvikten på studiens generalisering, förklaring och 

förståelse. Då vi valt att öka förståelsen i vår studie anser vi att forskningsdesignen fallstudie 

lyfter fram våra prioriteringar, vilket även passar bra i och med den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen.   

 

I studien ska vi öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i 

BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor genom att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Definitionen (Benbasat, 1984; Bonoma, 1983; Kaplan, 1985; Stone ,1978 & Yin, 

1984, refererade i Benbasat, Goldstein & Mead, 1987) av en fallstudie är att man använder 

flera metoder för att samla in data och för att samla information från en eller flera enheter. Vi 

kommer samla in informationen genom kvalitativa personliga intervjuer samt intervjuer via 

telefonen för att få information från flera olika respondenter. Samtidigt beskrivs (Ejvegård, 

2009) fallstudier ge mer inlevelse vilket vi anser att vi kommer uppnå då vi kommer 

genomföra intervjuer. Forskningsdesignen fallstudier beskrivs (Benbasat, Goldstein & Mead, 

1987) vidare vara användbara vid studier av “varför” och “hur” frågor, vi anser att vår studie 

innehåller en “hur”- fråga eftersom vi vill öka förståelsen och kommer då öka förståelsen för 

möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i BSC när det gäller värdeskapande i 

offentlig sektor.  

2.2.6 Semistrukturerade intervjuer  

 

Med utgångspunkt från studiens syfte har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer 

som metod för insamling av empiri eftersom vi anser att det är mest lämpligt för vår studie. 

Studien utgår från teman och vi anser därför att semistrukturerade intervjuer som metodval är 

passande eftersom semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017) ofta baseras på en 

tematisk uppställning. Vi har även valt att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom vi 
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under processen och intervjuerna ville möjliggöra för flexibilitet. Detta styrks av Northcott 

och Taulapapa (2012) som förespråkar en tematisk struktur för att tydliggöra för studiens 

läsare. För att ha möjlighet att besvara vårt syfte och öka förståelsen tycker vi att det har varit 

viktigt att kunna ge respondenterna utrymme för egna förklaringar. Med avseende på 

hermeneutiken (Bryman & Bell, 2017) är flexibilitet en viktig aspekt då fokus är att få 

förståelse för respondenternas uppfattning av ett fenomen vilket stödjer vårt val.  

 

För att ta hänsyn till de svaga sidor som finns med intervjuer har vi med tillåtelse från 

respondenterna valt att spela in intervjuerna för att få en så rättvis bild som möjligt och för att 

minimera risken för missförstånd. Detta förespråkas av Yin (2007) som beskriver inspelning 

som en bra metod för att förhindra minnesluckor och förebyggande av brister. Vi har dock 

ansett att det har varit mycket viktigt för oss som forskare att vara aktiva i samtalen och inte 

enbart förlita oss på det inspelade materialet. Under intervjuerna har vi fått ta del av 

respondenternas tankar och idéer och det har därför varit viktigt för oss som forskare att ställa 

samma frågor till respondenterna eftersom svaren kan variera beroende på vad respondenten 

svarar. För att möjliggöra detta har vi valt att utforma en intervjuguide som vi har utgått från.  

2.2.7 Målstyrt urval 

 

Eftersom vår studie fokuserar på BSC-modellen i offentlig sektor ansåg vi det lämpligt att 

bygga studiens empiri på ett målstyrt urval. Målstyrt urval innebär (Bryman & Bell, 2017) att 

respondenter väljs strategiskt utifrån syftet med studien vilket beskrivs passande vid 

kvalitativa studier. Eftersom studien ämnar att öka förståelsen för möjligheten att 

uppmärksamma den personliga rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor, 

var det givet att välja ut respondenter med ledningsposition i offentlig sektor för att 

förståelsen och analysen skulle bli så djupgående som möjligt. För att komma i kontakt med 

personer i ledningsposition har vi i vissa fall blivit vidarekopplade från den administrativa 

avdelningen på verksamheterna till rätt personer som besitter de kunskaper om verksamhetens 

styrning som vi efterfrågat.  

 

Det målstyrda urvalet har lett till att respondenternas geografiska spridning varit stor och vi 

har därför inte haft möjlighet att genomföra alla intervjuer personligen. I urvalsprocessen har 

vi prioriterat respondenter som befunnit sig geografiskt nära eftersom intervjuer (Bryman & 

Bell, 2017) som genomförs på plats ofta håller en högre kvalité än de som genomförs på 

distans. På grund av det geografiska avståndet har även telefonintervjuer genomförts. Bryman 
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och Bell (2017) menar dock att telefonintervjuer speciellt ofta inte tillämpas i kvalitativa 

studier, men författarna nämner att det har sina fördelar, exempelvis kostnaden. Eftersom det 

geografiska området har varit utspritt har vi valt att komplettera de personliga intervjuerna 

med telefonintervjuer.  

 

För att identifiera vilka verksamheter tillhörande den offentliga sektorn som använder sig av 

BSC-modellen använde vi internet och sökmotorn Google. Vi valde sedan att kontakta de 

verksamheter som använder modellen via mail för att finna lämpliga respondenter. Vi 

kontaktade femtiosex verksamheter via mail och fick återkoppling från tjugotvå stycken. 

Vissa som återkopplade använde sig dock inte av BSC-modellen längre och föll därav ur 

urvalsprocessen, då vi valde att inte genomföra intervjuer med dessa. Av de tjugotvå som 

svarade så resulterade det i tio stycken intervjuer med nio stycken olika verksamheter.  

 

2.2.8 Utformning av intervjuguide  

 

Vi har valt att utforma en intervjuguide innehållande fyra stycken teman. De fyra huvudteman 

som ingår i intervjuguiden har vidare skapats med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen och syntesen av den teoretiska referensramen (Figur 5). Vi har valt att använda 

oss av samma teman i syntesen av den teoretiska referensramen som i intervjuguiden för att 

skapa en helhet. Dessa teman återfinns även i empirin och analysen. De teman som vi har 

tagit fram är BSC i offentlig sektor, värdeskapande, personlig roll och personlig roll i BSC, 

vilket framgår nedan i figur 2.  
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Figur 2. Intervjuguide. Egen konstruktion. 

 

I början av intervjuguiden har vi valt att ställa personliga frågor som inledning, för att 

respondenterna ska känna sig bekväma. Vi har valt att avsluta intervjuguiden med “övrigt” 

om respondenterna skulle vilja tillägga något som inte har tagits upp i någon av de övriga 

frågorna. Anledningen till att vi valt att skapa en intervjuguide är på grund av Bryman och 

Bell (2017) som hävdar att det möjliggör för flexibilitet, vilket vi anser viktigt för att kunna 

besvara studiens syfte. Vi har även valt att använda oss av kompletterande frågor till 

intervjuguiden för att kunna ställa följdfrågor och få fördjupande resonemang, men även för 

att få en mer flytande dialog. Framtagningen och användningen (Turner, 2010) av 

intervjuguiden hjälper forskare till en effektiv insamling av information för analys. Turner 

(2010) menar även att en intervjuguide steg för steg bidrar till en mer djupgående process i 

genomförandet av kvalitativa intervjuer.  
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Vid utformning av intervjuguiden valde vi att basera frågorna på tidigare forskning för att 

stärka studiens trovärdighet. I intervjuguiden framgår det källa till respektive fråga, vilket 

tydliggör var vi funnit inspiration till varje fråga. De inledande frågorna är bakgrundsfrågor 

riktade mot den intervjuade personen eftersom sådana frågor (Bryman & Bell, 2017) är 

typiska för att inleda en intervju och skapa förtroende. Vi har fortsättningsvis valt att ställa så 

öppna frågor som möjligt då öppenhet (Thurner, 2010) tillåter respondenterna att bidra med så 

mycket och detaljerad information som möjligt, vilket även gör det möjligt för oss som 

forskare att följa upp dessa frågor. Öppna frågor (Yin, 2007) är även vanliga i fallstudie-

intervjuer då man kan fråga nyckelpersoner både om deras åsikter kring detta samt fakta. På 

så vis passar öppnar frågor vår forskningsdesign. Dessa frågor är ställda utifrån teman; BSC i 

offentlig sektor, värdeskapande, personlig roll samt personlig roll i BSC. De öppna frågorna 

har under intervjuerna kompletterats med mer inriktade frågor eftersom det resulterar (Swain, 

Heyman & Gillman, 1998) i fördjupade resonemang.  

2.2.9 Genomförande av intervjuer  

 

För att säkerhetsställa att vår intervjuguide var användbar och för att se att vi kunde generera 

svar för att operationalisera vårt syfte valde vi att genomföra en provintervju med en av 

respondenterna. Provintervjuer är (Malterud, Siersma & Guassora, 2016) vanliga i kvalitativa 

studier och indikerar om den genererade informationen är passande. Efter den genomförda 

provintervjun ansåg vi att intervjuguiden var användbar och vi beslöt oss därför för att 

använda den testade intervjuguiden till de resterande intervjuerna. Eftersom vår intervjuguide 

kan uppfattas innehålla många komplicerade begrepp har vi varit noggranna med att förklara 

dessa begrepp inför varje fråga för att uppnå trovärdighet.  

 

De tillfrågade respondenterna erhöll innan intervjuerna ett informationsbrev (Bilaga 1) med 

information om studiens syfte och grundläggande information. Av totalt tio stycken intervjuer 

har två genomförts ansikte mot ansikte på respondenternas arbetsplats eftersom det 

rekommenderas av Bryman och Bell (2017) samt Farooq och De Villiers (2017) och kan få 

respondenterna att känna sig mer bekväma. Åtta av intervjuerna genomfördes via telefon på 

grund av långt geografiskt avstånd. Utöver de tio genomförda intervjuerna blev en intervju 

som var inbokad inställd på grund av förhinder från respondenten. Utöver detta valde vi även 

att avbryta en intervju då vi kände att respondenten fått felaktig information om syftet med 

intervjun från verksamhetens interna avdelning, då det visade sig att verksamheten inte 
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använde sig av BSC-modellen. Vid de genomförda intervjuerna var det viktigt för oss att 

befinna oss i ett tyst rum med bra uppkoppling för att inte bli störda av oljud och tekniska 

störningar vilket är viktigt (Ejvegård, 2009).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda samt inleddes med en presentation av studien 

och dess syfte för att bygga förtroende (Briggs, 1986; Dick, 2006; Franz, 1942; 

Hermanowicz, 2002; Kvale, 1996; Mishler, 1986; Gnid in & Rubin, 2005; Snow, Zurcher & 

Sjoberg, 1982; Warren et al., 2003; Weiss, 1995, refererade i Noy, 2009) och informera 

respondenterna om syftet med intervjun vilket rekommenderas av Qu och Dumay (2011). 

Vi informerade även respondenterna om deras anonymitet och frågade om samtycke till 

inspelning av intervjuerna för att underlätta analysprocessen och göra det lättare att tolka vad 

respondenterna sagt. Alla respondenterna ansåg det acceptabelt att spela in intervjuerna vilket 

vi var mycket tacksamma för. Under intervjuerna fördes även anteckningar eftersom Gill, 

Stewart, Treasure och Chadwick (2008) poängterar att noteringar under intervjun kan hjälpa 

forskaren i dataanalysprocessen. Intervjuernas struktur utgick från intervjuguiden, men i vissa 

fall fick respondenternas svar styra ordningen på frågorna. När samtliga frågor hade besvarats 

avslutade vi intervjuerna med att tacka respondenterna för deras medverkan.  

 

Efter intervjuerna diskuterade vi intrycken och svaren med varandra. Vi har även efter varje 

intervju avsatt tid för att lyssna igenom intervjuerna och föra anteckningar eftersom Ejvegård 

(2009) beskriver att minnet bleknar drastiskt efter intervjuerna. Vi ansåg att det var av stor 

vikt att diskutera och börja sammanställa empirin på en gång då vi fortfarande hade det färskt 

i minnet. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 30-40 minuter.  

2.2.10 Kvalitetskriterier  

 

Vi har valt att ta hänsyn till kvalitetskriterierna äkthet och trovärdighet för att studien ska 

kunna bidra till ett ämnesmässigt kunskapsbygge. Detta val har vi gjort (Bryman & Bell, 

2017) då två olika grundläggande kriterier för bedömningen av kvalitativa undersökningar är 

äkthet samt trovärdighet. Vårt val av kvalitetskriterier stöds även av Lincoln och Guba (1985) 

eftersom de hävdar att det är lämpligt att ta hänsyn till trovärdighet och äkthet vid kvalitativa 

studier. 
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Äkthet  

Med avseende på kvalitetskriteriet äkthet har vi valt att se till personer i ledande position 

inom den offentliga sektorn. Valet grundar sig på det som Bryman och Bell (2017) menar att 

äkthetskriteriet handlar om, vikten av att lyfta fram flera olika intressenters upplevelser. En 

annan aspekt av äkthetskriteriet innefattar rättvisande bild vilket handlar (Bryman & Bell, 

2017) om att ge studien en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 

respondenterna ger. Eftersom vi valt att intervjua personer i ledningsposition ger studien en 

rättvis bild eftersom (Bryman & Bell, 2017) enbart intervjua chefer exempelvis inte ger en 

rättvis bild. Studien lever upp till kvalitetskriteriet äkthet samt visar en rättvisande bild 

eftersom vi valt att intervjua personer i ledningsposition med olika befattningar, vilket gör att 

vi har fått en spridning.  

 

Studiens bidrag har även med kvalitetskriteriet äkthet att göra. Den ontologiska- och 

pedagogiska äktheten (Bryman & Bell, 2017) handlar om att deltagarna av studien kan 

medföra en bättre förståelse för sin eller andras situation i verksamheten. Vi anser även att 

katalytisk- och taktisk äkthet uppfylls. Bryman och Bell (2017) beskriver att de medverkande 

i studien kan uppmärksamma möjligheter och få upp ögonen för förändringar genom studien. 

Till viss del kan studien hjälpa de deltagande att få upp ögonen och se de möjligheter som 

finns med den personliga rollen. Presentationen av detta ges i slutet av studien genom ett 

praktiskt bidrag riktat till personer i ledningspositioner inom den offentliga sektorn.  

 

Trovärdighet  

Eftersom vi valt kvalitetskriteriet trovärdighet har vi därmed även tagit hänsyn till de fyra 

delkriterier som finns. Dessa består (Bryman & Bell, 2017) av tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt bekräftelse. Angående tillförlitlighet kan det liknas med hur troligt eller 

sannolikt resultatet samt bidraget är. Under intervjuerna har vi fört en dialog med 

respondenterna om hur vi uppfattat deras svar och upplevelser, detta för att bekräfta att vi 

uppfattat respondenternas svar på ett rättvist sätt och för att säkerställa trovärdigheten. Då 

studien bygger på ett forskningsgap och inte ett problem från praktiken så bygger studien på 

ett djup och inte en bredd. Detta gör att studien uppfyller överförbarhet som Bryman och Bell 

(2017) beskriver.  

 

Med tanke på pålitlighet har vi valt att tydliggöra med hur studien har genomförts. Detta val 
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grundar sig i att man kan skapa (Bryman & Bell, 2017) pålitlighet genom att man får likartade 

resultat vid genomförande av samma studie vid ett annat tillfälle. För att det ska vara möjligt 

har vi därför noggrant valt att beskriva samtliga steg i vår forskningsprocess samt motiv och 

beskrivning angående metodval. Vi har exempelvis illustrerat tillvägagångssättet i hur studien 

har tagit form med hjälp av figur 1, för att möjliggöra pålitlighet och transparens vilket gör 

det möjligt för andra att förstå vår process.    

 

För att uppnå bekräftelse och därmed trovärdighet (Bryman & Bell, 2017) ska man ha 

kontroll över sina värderingar så att värderingarna inte påverkar studien på något avgörande 

sätt. Vi har i denna studie använt oss av ett hermeneutiskt synsätt då detta lämpar sig bäst för 

vårt syfte. Vi är därmed väl medvetna om vår subjektivitet genom våra tolkningar samt vår 

förståelse. För att uppnå bekräftelse och därmed trovärdighet har vi därför under intervjuerna 

varit noga med att bekräfta våra tolkningar och uppfattningar hos respondenterna för att 

förmedla en rättvisande bild. 

2.2.11 Bearbetning och analys  
 

Studiens teoretiska referensram ligger till grund för studiens analys och i relation till empirin 

har vi utvecklat kunskap och förståelse. För att analysera empirin har vi därför jämfört teorin 

mot empirin och tvärtom vilket stämmer överens med vår abduktiva forskningsansats 

(Johansson, 2003). Gällande analysens struktur har vi valt att utgå från samma teman som den 

teoretiska referensramen och empirin för att skapa en tydlig struktur. Direkt efter att vi 

genomfört intervjuerna påbörjade vi analysprocessen av det insamlade materialet.  

 

Kort efter varje enskild intervju diskuterade vi materialet med varandra. Detta bidrog till en 

större förståelse för materialet och våra tolkningar har därmed diskuterats vilket kan 

sammankopplas till studiens hermeneutiska synsätt. Efter detta valde vi att lyssna igenom det 

inspelade materialet och transkribera detta. Vi valde dock inte att transkribera hela 

intervjuerna, bara de delar vi ansåg vara väsentliga för studien och vårt syfte. Vi valde därför 

inte att transkribera exempelvis de inledande frågorna om respondenternas bakgrund. Att 

transkribera intervjuer stöds av Bryman och Bell (2017) som menar att det stärker en studies 

trovärdighet. Att endast transkribera de delar som anses relevanta för studien förespråkas 

(Bryman & Bell, 2017) då det är en mycket tidskrävande process. Vi ansåg även att detta 

minskade risken för misstolkningar. Genom transkriberingen gjorde vi det även möjligt att 

använda oss av citat från respondenterna vilket vi upplever gör texten mer levande.  
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Den insamlande empirin valde vi sedan att sortera för att bibehålla en tydlig struktur. Vi valde 

att sortera empirin för att skapa en ökad förståelse för det insamlade materialet samt för att 

kategorisera materialet efter den teoretiska referensramen. Detta underlättade vår bearbetning 

av empirin vilket förenklade analysprocessen. Bearbetningen av empirin har även skett genom 

att lyfta de delar som besvarar syftet. Vi har i empirin även valt att använda oss av citat från 

respondenterna för att styra det empiriska materialet samt för att underlätta den analytiska 

processen. Vidare har analysen vuxit fram genom en växelverkan mellan teori och empiri då 

vi har identifierat likheter och skillnader mellan teorin och det insamlade empiriska 

materialet. Då studien grundar sig på en kvalitativ forskningsdesign bygger studiens bidrag på 

våra egna förståelser av analysen. Ur empirin och analysen besvaras sedan syftet och slutligen 

skapas studiens teoretiska samt praktiska bidrag som bygger på förståelse och tolkningar av 

analysen.  
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3. Teoretisk referensram  

 

I den teoretiska referensramen presenteras först den allmänna referensramen bestående av 

bakgrundsfakta om balanserat styrkort. Detta följs av tidigare forskning gällande 

värdeskapande och den personliga rollen för att besvara studiens syfte. 

 

3.1 Bakgrund  

3.1.1 Det traditionella balanserade styrkortet 

BSC är en modell för prestationsmätning utvecklad av upphovsmännen Kaplan och Norton 

(1992) som syftar till att skapa balans mellan finansiella och icke-finansiella mått. Den 

traditionella modellen utgår från fyra olika perspektiv som enligt Kaplan och Norton (1996a) 

skapar en balans gällande styrningen i ett företag. De fyra olika perspektiven är det finansiella 

perspektivet, kundperspektivet, interna affärsprocessperspektivet samt lärande - och 

tillväxtperspektivet. BSC-modellen (Kaplan & Norton, 1996a) fungerar som ett strategiskt 

verktyg och varje perspektiv bör utgå från verksamhetens vision och strategi.  

 

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet beskriver (Kaplan & Norton, 1996b) de långsiktiga målen. 

Perspektivet (Kaplan & Norton, 1992) beskriver huruvida bolagets strategi och genomförande 

bidrar till förbättrad bottom-line. De typiska ekonomiska målen har att göra med tillväxt, 

lönsamhet och aktieägarvärde. Målen förklaras (Kaplan & Norton, 1992) vidare vara 

överleva, välstånd och lyckas. Överlevnad kan mätas genom kassaflöde, välstånd, genom 

ökad avkastning på eget kapital och marknadsandelar per segment samt framgång med 

kvartalsvis försäljningstillväxt och rörelseresultat per division. Frågan som perspektivet ska 

svara på är, hur ser vi till aktieägarna?  

 

Kundperspektivet 

Inom kundperspektivet identifierar cheferna de kund- och marknadsområden där 

verksamheten kommer konkurrera (Kaplan & Norton, 1996b). Detta beror enligt Kaplan och 

Norton (1992) på att många företag har ett företagsuppdrag som fokuserar på kunderna. 

Kundernas behov tenderar att falla i fem kategorier: tid, kvalitet, prestanda och service samt 

kostnader. Led-tid mäter den tiden som det krävs för bolaget att kunna tillgodose kundens 
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behov. Defektnivån mäts genom kvalitet för inkommande produkter, kan också mäta 

kundernas upplevelse vid leverans. Prestanda och service mäter hur företagets tjänster och 

produkter bidrar till att skapa värde för kunderna. Verksamheten bör formulera mål utifrån 

dessa kriterier för att sedan översätta dem till specifika åtgärder. Perspektivet ska svara på 

frågan, hur ser kunderna oss?  

 

Interna affärsprocessperspektivet  

Kundbaserade åtgärder förklaras av Kaplan och Norton (1992) vara viktiga, men de behöver 

översättas till åtgärder för vad företaget behöver göra internt för att kunna tillgodose 

kundernas förväntningar. Med hjälp av det interna affärsprocessperspektivet kan man 

identifiera (Kaplan & Norton, 1996b) de kritiska interna processerna som utmärks i 

organisationen. Dessa processer möjliggör att identifiera vilken affärsprocess som måste 

utmärkas för att kunder och intressenter ska tillfredsställas, samt lyfter fram de processer som 

är mest kritiska för verksamhetens strategi att lyckas. Åtgärderna som antas behöver därför 

vara inriktade på de interna processer som kommer ha störst inverkan för att uppnå 

verksamhetens ekonomiska mål samt ha störst inverkan på kundtillfredsställelse. Åtgärderna 

beskrivs vidare (Kaplan & Norton, 1992) påverkas av arbetstagarna, och på så vis förenar 

åtgärderna de viktiga interna processerna och kompetenser till de åtgärder som enskilda 

personer har och bidrar därmed till de övergripande målen i företaget.  

 

Lärande - och tillväxtperspektivet 

Det fjärde perspektivet inom BSC-modellen beskriver Kaplan och Norton (1996b) identifierar 

den struktur som verksamheten måste bygga för att kunna skapa långsiktig tillväxt och 

förbättring för att nå den vision som finns. Målen för framgång förändras dock ständigt i takt 

med exempelvis global konkurrens och kontinuerliga förbättringar (Kaplan & Norton, 1992).  

För att uppnå långsiktig tillväxt och förbättring utgår man enligt Kaplan och Norton (1996b) 

från tre olika huvudkällor vilka är: människor, system och organisatoriska rutiner. Därför 

krävs det att verksamheterna behöver förbättra förutsättningarna för medarbetarna, förbättra 

informationstekniken och systemen samt anpassa organisatoriska rutiner. Fokus läggs därmed 

på de möjligheter och kunskaper som måste uppmärksammas för att de interna processerna 

ska förbättras och därmed skapa värde för aktieägare samt kunder.  
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Figur 3. Balanserat styrkort. Källa: Kaplan och Norton (1996, refererad i Tapinos, Meadows 

& Dyson, 2011). 

 

3.2 BSC-modellen i offentlig sektor  
 

BSC-modellen utvecklades och användes från början främst inom den privata sektorn enligt 

Niven (2003) och Quinlivan (2000), men modellen har därefter utvecklats för att passa in 

även inom den offentliga sektorn. Anledningen till att modellen kräver anpassning beskrivs av 

Ridwan et al. (2013) bero på de unika omständigheter som finns och som skiljer sig från den 

privata sektorn. Den offentliga sektorn beskrivs som unik på grund av de särskilda regler och 

omständigheter med andra mål och mått än de finansiella som finns. Utmaningarna med att 

anpassa BSC till den offentliga sektorn beskrivs av Northcott och Taulapapa (2012) vara 

beroende av insynen och ansvarsskyldigheten gällande användning av offentliga medel.  

 

Det som beskrivs som speciellt inom den offentliga sektorn av Yeung, Conell (2006) och 

Euske (2003, refererad i Moullin, 2017) är de olika fokusområdena som finns. 

Fokusområdena beskrivs handla om social välfärd och service till de som behöver det snarare 

än vinst och aktieägarvärde. Målet inom den offentliga sektorn beskrivs av Moore (1995, 

refererad i Zheng et al. 2018) vara att skapa offentligt värde, då den offentliga sektorn skapar 

värde för skattebetalare, medborgare och andra intressenter. Därav behöver det ske en 

anpassning av BSC-modellen för införandet till den offentliga sektorn.  
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3.2.1 Anpassning av BSC-modellen till offentlig verksamhet  

 

Antalet perspektiv inom BSC-modellen kan behöva tillföras och justeras vid anpassningen till 

den offentliga sektorn, eftersom andra mål är relevanta (Höglund et al. 2018; Guard och Gao, 

2007). Moullin (2002, refererad i Perkins, Grey & Remmers, 2014) anser det logiskt att 

perspektiven justeras utifrån målen som finns i verksamheten. Detta beskrivs (Chan, 2004) på 

bästa sätt återspegla organisationens strategier och uppdrag. Enligt Höglund et al. (2018) kan 

därför antal perspektiv inom BSC-modellen variera beroende på vilken organisation och 

verksamhet man ser till. I den offentliga sektorn kan det innebära problem att för starkt 

definiera sig med de fyra traditionella perspektiven och därav är det vanligt förekommande att 

det sker alternativ tillämpning av modellen (Elefalke, 2001; Irwin, 2002; Gumbus, Belthouse 

& Lyons, 2003, refererade i Lawrie & Cobbold, 2004). 

 

Inom offentlig sektor (McAdam et al. 2002; Johnsen, 2001, refererade i McAdam & Walker, 

2003) kan BSC hjälpa till att skapa värde på ett löpande sätt genom att länka verksamhetens 

strategier. Komplexiteten i den offentliga sektorn gör att ledningsverktyg och metoder måste 

anpassas till denna miljö och för att genomföra detta behövs det balans mellan olika värden 

inom organisationen (Vignieri, 2018), vilket går i linje med nyttan med anpassningen av 

BSC-modellen för att öka förståelsen för möjligheten om modellen kan uppmärksamma 

ledningens personliga roll. 

3.2.2 Nytta med anpassningen av BSC 

Nyttan med anpassningen av BSC inom den offentliga sektorn beskrivs (Moullin, 2017) vara 

på grund av att målen inte är vinst och aktieägarvärde utan fokus handlar snarare om social 

välfärd och service. En anpassning som Northcott och Taulapapa (2012) nämner är att inom 

den offentliga sektorn behöver målet vara medborgarna och inte det ekonomiska som det 

ursprungligen är i BSC-modellen. Kaplan och Norton (2001, refererad i Northcott & 

Taulapapa, 2012) beskriver även att det går att placera medborgarna som en beståndsdel högt 

i hierarkin för att anpassa modellen till offentlig sektor.  

 

Trots utmaningar med att införa BSC-modellen så anser Höglund et al. (2018) att det går att 

tyda positiva effekter av införlivandet. Inom den offentliga sektorn (McAdam & Walker, 

2003) finns det begränsningar som olika regeringsbestämmelser som begränsar och riktar 

verksamheten som budgetcykler. Ridwan et al. (2013) anser att införlivandet av BSC är till 
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stor nytta för de politiska beslutsfattarna. Nilsson (2011) menar att nyttan med användandet 

av BSC-modellen i offentlig sektor är att modellen samlar flera perspektiv och viktiga styrtal 

samtidigt som den ger en bra helhetssyn och överblick på verksamheten. En annan fördel som 

nämns (Nilsson, 2011) är att BSC har fokus på viktiga framgångsfaktorer för både den 

nuvarande verksamheten samt den framtida verksamheten. Den framtida verksamheten och 

det långsiktiga synsättet beskrivs vidare viktigt för den offentliga sektorn med avseende på 

värdeskapande (Moore, 1995, refererad i Talbot, 2011).  

 

3.3 Värdeskapande med hjälp av BSC  
 

Moore (1995, refererad i Talbot, 2011) definierar värde inom offentlig sektor som, ledarens 

framgång i den offentliga sektorn med syfte att initiera och forma offentliga organisationer på 

sätt som ökar allmänhetens värde långsiktigt och kortsiktigt. Det som beskrivs speciellt för 

offentlig sektor är enligt Meynhardt et al. (2017) är fokus på att bidra till samhällets bästa. 

Anpassning av BSC-modellen kan hjälpa personer i ledningsposition inom offentlig sektor att 

utvärdera strategier och behålla målmedvetenhet, som leder organisationerna till ökat värde 

för samhället (Meynhardt et al., 2017). 

 

Offentligt värde (Talbot, 2011) försöker huvudsakligen att sammanfoga idéer om effektivitet i 

tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna med uppfattning om demokrati, förtroende och 

legitimitet. Enligt Kunz, Siebert och Mütterlein (2015) är en utvecklad traditionell BSC-

modell ett lämpligt verktyg för värdefokuserat tänkande. Modellen beskrivs göra de viktigaste 

målen inom verksamheten tydligare och därmed enklare att förstå för varaktig användning i 

strategisk ledning. Forskning (McAdam & Walker, 2003) visar även att en utvecklad BSC-

modell kan spela en nyckelroll i implementeringen av värdeskapande. Även Quinlivan (2000) 

beskriver att den justerade BSC-modellen i kombination med andra aspekter kan hjälpa 

verksamheter att fokusera på värdeskapande processer som vidare kan leda till effektiva 

tjänster till samhället. Utveckling av BSC (De Geuser, Mooraj & Oyon, 2009) bidrar till 

värdeskapande eftersom modellen bearbetar strategier och översätter den befintliga strategin i 

operativa termer, samt skapar en tydlig inriktning av olika processer och kompetenser som 

finns i en organisation i arbetet med anpassning av resurser till strategiska mål.  
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Strategitriangeln  

 

Strategitriangeln är ett verktyg som beskrivs av Moore (2013, refererad i Jong et al. 2017) 

vara utvecklad för arbetet med offentlig värdehantering. Verktyget definierar vikten av 

legitimitet och stöd, operativ kapacitet samt offentligt värde och samlar dessa tre aspekter 

tillsammans som skapar ett analytiskt verktyg för offentlig värdehantering. Strategitriangeln 

hanterar även utmaningar gällande ansvar och prestationsmätning för offentligt 

värdeskapande, vilket enligt Moore (2013, refererad i Jong et al., 2017) används för att 

definiera och utvärdera det offentliga värdet, analysera samt engagera den auktoriserade 

miljön.  

 

 

 

Figur 4. Strategitriangeln. Källa: Moore (2013, refererad i Jong et al., 2017) 

 

Den strategiska triangeln kan även betraktas som en heuristisk enhet som hjälper till att 

identifiera utmaningar och struktur för att diskutera dem (Jong et al. 2017). Heuristiska 

enheter förklaras vidare av Marschall (1998, refererad i Jong et al. 2017) vara “konstgjorda 

konstruktioner för att hjälpa till med utforskning av sociala fenomen”. Detta verktyg (Jong et 

al. 2017) ger inte svar på frågan hur exakta ledningsfrågor bör lösas, men de kan hjälpa till att 

undersöka vad de viktigaste utmaningarna är samt var och hur det analytiska arbetet kan 

börja. Den strategiska triangeln kan därmed ge upphov till nya insikter och kan ge svar på 

frågor om värde-ambition, strategiskt utrymme, konflikter och begränsningar samt den 
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enskilda personens roll. Den personliga rollen kommer från den strategiska triangeln och kan 

hjälpa personer i ledande positioner att utforska, strukturera eller hantera styrningsproblem, 

samt hjälpa till att identifiera de resurser samt frågor som finns. Aspekterna som finns i 

strategitriangeln (Jong et al., 2017) är användbara för att identifiera utmaningar inom den 

offentliga sektorn. Dessa är även viktiga i arbetet med värdeskapande och avspeglar hur den 

personliga rollen bör uppmärksammas för att engagera personer i ledande position inom den 

offentliga sektorn och på så vis bidra till värdeskapande. För att öka förståelsen om den 

personliga rollen kan uppmärksammas i BSC-modellen behövs därför hänsyn tas till 

aspekterna i strategitriangeln då den personliga rollen kommer från denna. 

 

3.4 Personlig roll  
 

Den personliga rollen beskrivs som tidigare nämnt av Jong et al. (2017) komma från 

strategitriangeln. Den personliga rollen hjälper personer i ledande positioner att anpassa 

kapacitet för att kunna forma värdeambitioner och för att utforska den befintliga strategin som 

verksamheten använder sig av. Rollen ger personer i ledande positioner möjligheten att bidra 

med tankar om skillnader och möjligheter att införa sig i olika situationer. Rollen är ett sätt att 

(Jong et al., 2017) mäta värdeskapande eftersom den beskriver vad du i ledningsposition kan 

göra för att hjälpa till att anpassa värde och kapacitet till verksamheten. Samt hur personer i 

ledande position kan förmedla och lösa konflikter för att skapa och uppnå offentligt värde.  

 

Jong et al. (2017) beskriver att rollen ska fungera som ett verktyg där personer i 

ledningsposition ska fundera kring vad de kan göra för skillnad för att bidra till 

värdeskapande och strategisk utveckling i offentlig sektor. För att överväga problem (Moore, 

1995; 2013, refererad i Jong et al. 2017) illustreras detta bäst av det faktum att det borde 

finnas en tydlig huvudperson som kan se en annan synvinkel. Verktyget (Jong et al. 2017) är 

kopplat till de personliga synpunkterna för personer i ledningsposition och frågar de ständigt 

vad de kan göra för att kunna skapa ökat värde. Vidare anser Jong et al. (2017) att den 

personliga rollen berör ledarskap, då den (Heifetz, Linsky & Grasshow 2009, refereade i Jong 

et al. 2017) beskriver att personer i ledande positioner har möjlighet att spela den roll som 

behövs för att bättre kunna anpassa värde, kapacitet och stöd samt i vilken utsträckning de 

behöver tolka sin roll.  
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Värdeskapande inom offentlig sektor beskrivs (Jong et al., 2017) vara länkat till personer med 

ledande position i verksamheten och deras värderingar, men visar även hur de personligen är 

beroende av andra för stöd samt legitimitet. Stöd och legitimitet är vidare något som 

Meynhardt (2012) betonar att verksamheter måste utveckla för att producera offentligt värde. 

Den personliga rollen som verktyg för värdeskapande inom offentlig sektor kan därför 

kopplas till ledarskapsteori och visar möjligheten ledaren har för att bättre anpassa värdet 

(Meynhardt, 2012). Det innebär dock inte att den strategiska utvecklingen i verksamheten 

endast hänger samman med chefens roll, men verktyget beskrivs å andra sidan inte kunna 

användas som du inte tillämpar dig själv. Värdeskapande inom den offentliga sektorn behöver 

(Meynhardt, 2012) fokusera på mänskliga uppfattningar och erfarenheter och inte endast på 

fakta. Ledarskapet är viktigt (Van Dooren, Bouckaert & Halligan, 2015) eftersom ledaren kan 

ge vägledning och utveckla institutionens uppdrag, vision och värderingar. Van Dooren et al. 

(2015) menar vidare att ledarens personliga roll motiverar enskilda medarbetare till 

förbättring och värdeskapande.  

 

3.5 Personlig roll i BSC 

 
Jong et al. (2017) anser att den personliga rollen har visat sig vara viktig samt betydande för 

värdeskapande och kan i och med detta hjälpa till att driva olika handlingar. BSC-modellen 

kan enligt Alford och Moore (refererade i Jong et al.,2017) återuppfinnas för att uttrycka 

relevanta dimensioner för strategisk offentlig förvaltning. För att utöka räckvidden för 

offentligt värde kan införandet av ytterligare verktyg införas. Dock bör inte BSC-modellen 

kompletteras med andra verktyg hävdar Jong et al. (2017). Samtidigt beskrivs den personliga 

rollen ge personer inom ledningsposition möjlighet att reflektera över deras strategiska 

ambition kopplat till värde samt utrymme och ansvar att agera. Jong et al. (2017) menar även 

att principer för framgångsrik tillämpning inkluderar beteenden som är kopplade till 

värdeskapande. Dessa beskrivs vara att engagera sig i konflikter och idéer för konkreta 

situationer.  

 

Den personliga rollen (Jong et al., 2017) som verktyg kan vidare vara ett nödvändigt 

instrument för att förmedla offentligt värde. Dock beskrivs den personliga rollen inte vara 

tillräcklig i sig själv för att garantera åtgärder av hög kvalité. Kaplan och Norton (1996b, 

refererade i McAdam & Walker, 2003) beskriver att BSC kan skapa värde genom att 

förändringar sker från grunden genom ledningen. Ledningen bör vara tillgänglig för att 
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initiera processerna. Vidare förklarar forskning (McAdam & Walker, 2003) att 

implementering av BSC i offentlig sektor kan resultera i ökat värde samt att det är användbart 

att koppla andra förbättringsinitiativ till BSC-modellen. Ett sådant förbättringsinitiativ skulle 

kunna vara den personliga rollen då Jong et al. (2017) menar att den personliga rollen hjälper 

personer i ledande positioner att anpassa kapacitet för att kunna forma värdeambitioner.  

 

Några faktorer som behövs för att BSC-modellen ska fungera i offentliga organisationer är 

exempelvis engagemang hos ledningen och kunskap om modellen (Kaplan & Norton, 2001a; 

svenska kommunförbundet, 2001; Olve et al., 2003, refererade i Nilsson, 2011). Ur forskning 

(Nilsson, 2011) gällande BSC inom offentlig sektor framgår det även att organisationerna 

behöver bryta ner de övergripande målen till en operativ nivå. För att detta ska vara möjligt 

förklarar Umashew och Willet (2008, refererade i Nilsson, 2011) att ledarskapet behöver vara 

starkare, mer utbildning om BSC behövs, mer feedback behövs samt att medarbetarna 

behöver vara mer delaktiga i arbetet med modellen. Att ledningens engagemang och 

personliga roll är viktigt i arbetet med BSC blir därför tydligt då forskning av McAdam och 

Walker (2003) menar att ökat engagemang från ledande befattningshavare kan resultera i en 

mer framgångsrik implementering av BSC och värdeskapande. Detta talar för att den 

personliga rollen skulle kunna införas i BSC-modellen och mäta ledningens personliga roll för 

att driva olika handlingar och möjliggöra värdeskapande i offentlig sektor, trots att Jong et al. 

(2017) hävdar att BSC-modellen inte bör kompletteras med andra verktyg.  

 

För att införa den personliga rollen i BSC behöver rollen kunna mätas eftersom BSC-

modellen är ett styrverktyg (Kaplan & Norton, 1992) som syftar till att skapa balans mellan 

finansiella och icke-finansiella mått och mätningar av dessa. Förslag på hur man kan mäta den 

personliga rollen är genom ledningens engagemang då Jong et al. (2017) beskriver att den 

personliga rollen utgår från ledningens engagemang. Nyckeltal för att mäta den personliga 

rollen skulle kunna vara legitimitet och stöd, offentligt värde och kapacitet eftersom dessa 

aspekter (Jong et al., 2017) beskrivs som viktiga i arbetet med värdeskapande i offentliga 

verksamheter.  

 

3.6 Syntes av teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen inleds med en bakgrund gällande den traditionella BSC-

modellen vilket illustreras nedan i vår egenkonstruerade syntes (figur 5) av den teoretiska 

referensramen. I detta avsnitt redogör vi bakgrunden för det traditionella balanserade 
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styrkortet samt de olika perspektivens innebörd vilket beskrivs av Kaplan och Norton 

(1996a). Bakgrunden ligger till grund för hur den teoretiska referensramen sedan tagit form.  

 

Syntesen av den teoretiska referensramen beskriver sambandet mellan de tre olika 

huvuddelarna i teorin. Fokusområdena inom dessa tre huvuddelar presenteras under varje del. 

De tre huvuddelarna och fokusområdena förklarar en helhet där den personliga rollen i BSC 

är central och innefattar de övriga tre delarna samt bakgrunden. Delarna är sedan 

strukturerade efter studiens teman för att kunna besvara syftet. Den personliga rollen (Jong et 

al., 2017) är betydande för värdeskapande och kan i och med detta hjälpa till att driva olika 

handlingar. Vår avsikt är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den 

personliga rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Syntesen nedan visar 

att den personliga rollen i BSC innehåller de övriga komponenterna.   

 
Figur 5. Syntes av teoretisk referensram. Egen konstruktion. 

 

Forskning (Niven, 2003; Quinlivan, 2000) förklarar att BSC-modellen från början är utformad 

för den privata sektorn och vinstdrivande företag vilken är en anledning till varför BSC-

modellen kräver anpassning. Ridwan et al. (2013) beskriver att det beror på de unika 

omständigheter som finns och som skiljer sig från den privata sektorn. Anpassningen av BSC-

modellen är en central del i studien för att besvara syftet. För att anpassa BSC-modellen till 

den offentliga sektorn kan antalet perspektiv behöva tillföras och justeras då andra mål och 
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mått är aktuella (Höglund et al., 2018; Guard & Gao, 2007). En anpassning som Northcott 

och Taulapapa (2012) nämner inom den offentliga sektorn är fokus på medborgarna och inte 

det finansiella perspektivet. Vidare nämns att utmaningar inom den offentliga sektorn är lagar 

och regler.  

 

I syntesen (Figur 5) syns det att BSC i offentlig sektor är speciellt eftersom värdeskapande är 

en faktor som har stor betydelse. Allt arbete som sker inom offentlig sektor ska syfta till att 

vara värdeskapande (Meynhardt et al., 2017) och fokusera på samhällets bästa. Den 

personliga rollen beskrivs av Jong et al. (2017) som ett verktyg i den strategiska triangeln och 

rollen ger personer i ledande positioner möjligheten att bidra med tankar om skillnader och 

möjligheter att införa sig i olika situationer. Den egenkonstruerade syntesen (Figur 5) 

beskriver att den personliga rollen i studiens teoretiska referensram har en betydande roll och 

bygger vidare på värdeskapande med hjälp av BSC.  

 

Den teoretiska referensramen beskriver att den personliga rollen är av betydelse med 

hänvisningar till värdeskapande i offentlig sektor. Den personliga rollen (Jong et al., 2017) 

ger personer i ledningsposition möjlighet att reflektera över deras strategiska ambition kopplat 

till värde, samt utrymme och ansvar för att agera. Den teoretiska referensramen mynnar på så 

vis ut i den personliga rollen i BSC som stödjer alla delar som tas upp i teorikapitlet. Ramen 

runt de olika delarna i figur 5 illustrerar helheten av den teoretiska referensramen.  
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4. Empiri  

 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Det empiriska materialet presenteras 

utifrån fyra olika huvudrubriker: BSC-modellen i offentlig sektor, värdeskapande med hjälp 

av BSC, personlig roll samt personlig roll i BSC.  

 

Vår empiri utgår från tio stycken intervjuer med nio olika verksamheter i den offentliga 

sektorn, där alla använder sig av BSC. Nedan bifogad tabell (Tabell 1) illustrerar deltagarna i 

studien. Respondenterna benämns 1-10 och sedan framgår det av tabellen vilken typ av 

verksamhet respondenterna tillhör, samt datum för när intervjuerna genomfördes. Alla 

respondenter besitter en högre befattning och ledande position vilket är relevant för vår studie 

då vi vill se ur ett ledningsperspektiv.  

 

Studiens respondenter är anonyma och även namnen på de offentliga verksamheterna är 

anonyma. Vi har i tabellen valt att visa typen av offentlig verksamhet för att man som läsare 

ska få en större förståelse över hur respondenten svarar då de offentliga verksamheterna kan 

skilja sig åt.  

 
Tabell 1. Respondenter. Egen konstruktion. 
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4.1 BSC-modellen i offentlig sektor  
 

4.1.1 Användbarhet  

 

I vårt empiriska material framgick det tydligt att användandet av BSC-modellen inom 

offentlig sektor är mycket komplext och endast en respondent ansåg att BSC-modellen är 

oproblematisk för offentlig sektor.  

 

“Offentlig sektor är som klippt och skuren för balanserat styrkort eftersom vi inte fungerar på 

samma sätt, utan det handlar om att använda pengarna på bästa sätt.” (Respondent 4)  

 

Utmaningarna som främst kunde ses visade sig handla om organisationernas stora omfattning 

med många anställda samt många olika mål att ta hänsyn till. Det empiriska materialet visade 

att organisationerna innehåller många olika avdelningar och att dessa avdelningar innehåller 

många olika styrnivåer med olika mål. 

 

“Verksamheten har väldigt många styrnivåer hierarkiskt, det finns säkert sju till nio nivåer av 

styrning” (Respondent 3)   

 

Majoriteten av respondenterna resonerade därmed kring BSC-modellens användbarhet i 

offentliga verksamheter och det empiriska materialet visade då olika svar. Flera av 

respondenterna menade att BSC-modellen kan hjälpa till att fånga in fler aspekter än de 

ekonomiska eftersom budgeten ofta är lika från år till år. Det empiriska materialet visade 

också att BSC-modellen utgör en bra grund för uppföljning och fungerar som ett bra 

komplement till budgeten och olika mål samt visioner.   

 

“Som jag tidigare nämnt är en av styrkortets viktigaste egenskaper att det ska fungera som ett 

verktyg som underlättar ledningens strävan att tydliggöra och skapa mening med företagets 

visioner och strategier.” (Respondent 9) 

 

Några av respondenterna menade därmed att BSC kan vara ett sätt att visa verksamhetens 

målsättningar. En av respondenterna ansåg dock att BSC-modellen och de aktiviteter som 

genomförs inom modellen är en väldigt liten del av vad som egentligen görs inom 

verksamheten och menade att BSC-modellen är för smal för att fånga hela verksamhetens 
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arbete. Samma respondent menade att modellen representerar verksamhetens uppföljning 

gällande produktivitet, kvalité samt väsentliga aktiviteter snarare än helheten.  

4.1.2 Perspektiv 

 

Utifrån empirin framgick det att perspektiven inom den traditionella BSC-modellen skiljer sig 

åt inom den offentliga sektorn. Flera av respondenterna beskrev att medborgarna är främst 

bland perspektiven, samtidigt som medarbetarperspektivet även finns med som en central del. 

Flertalet av respondenterna beskrev även att de har ett ekonomiskt perspektiv, men enligt 

majoriteten hamnar detta perspektiv längst ner i hierarkin bland de olika perspektiven.  

 

“Modellen bygger på fyra stycken olika perspektiv: medborgare, medarbetare, hållbar 

samhällsutveckling och ekonomi” (Respondent 1).   

 

Det empiriska materialet visade också att perspektiv gällande utveckling är vanligt 

förekommande inom den offentliga sektorn. Utvecklingsperspektivet har även visat sig 

omfatta utvecklingen internt för att genomsyra alla verksamheter och för att kunna bidra till 

utveckling av samhället. Detta perspektiv tillämpas av flertalet och förklarades av en 

respondent bidra till ett hållbart samhälle där även ett hållbarhetsperspektiv ingår.  

 

“Arbetet med styrkortet sker operativt och ska innefatta alla från VD till parkarbetare. Det 

ska genomsyra alla verksamheter och det ska därför finnas en röd tråd genom alla 

verksamhetsmålen”. (Respondent 7)  

 

Trots att verksamheterna som respondenterna representerade använde sig av olika perspektiv 

fanns det likheter mellan de olika perspektiven och hur dessa arbetades med. Empirin visade 

också att det gick att se att de olika perspektiven hängde samman och är beroende av varandra 

för att driva det strategiska arbetet framåt. Medarbetarperspektivet gick att se i majoriteten av 

verksamheterna och kunde vidare kopplas samman till exempelvis lönsamhet och hållbarhet. 

 

“Nöjda kunder är de vi finns till för och nöjda medarbetare är till för att personalen ska vilja 

jobba inom verksamheten. Kopplas dessa samma får man den leverans som krävs från 

skattebetalare och då uppnår vi en lönsamhet. Lägger vi då inte till perspektivet miljö har vi 

tillslut ingen verksamhet att bedriva.” (Respondent 6) 
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Empirin visade att mål och beslut fattas inom ramen för varje perspektiv. Antal mål för varje 

perspektiv varierade dock och flera av respondenterna menade att dessa olika mål ofta är 

individuella för varje avdelning inom organisationerna. En av respondenterna beskrev 

exempelvis att deras verksamhet hade olika inriktningsmål inom varje perspektiv, men även 

olika effektmål som tillhör respektive perspektiv. 

 

“Varje förvaltning och bolag har inriktningsmålen att utgå från och därefter får de sätta sina 

egna effektmål som kan vara specifika för just dem. Man lämnar alltså över ansvaret.” 

(Respondent 8)  

 

Målen som beskrevs av samtliga respondenter syftade alla till en strävan mot verksamheternas 

visioner. En respondent sa exempelvis att “Det balanserade styrkortet utgår från vår vision 

som bryts ner i olika strategiska mål, utifrån verksamhetens viktiga perspektiv” (Respondent 

9). Verksamheternas olika visioner kunde vidare ses som verksamheternas röda tråd som 

skulle genomtränga allt inom verksamheterna. Flera respondenter menade att perspektiven 

kan brytas ner i mindre delar för att möjliggöra för en strategi eller inriktning som ser till ett 

långsiktigt perspektiv. Fokus beskrevs hela tiden vara på kunderna, privatpersoner såväl som 

företag och perspektiven går in i alla de verksamhetsområdena som finns för att kunderna ska 

få en bättre vardag.  

 

En annan respondent menade att det interna perspektivet är väldigt viktigt och behandlar olika 

inriktningsmål och områdesmål, men även produktiviteten samt digitaliseringen, vilket även 

stöds av flera respondenter. Det empiriska materialet visade även att perspektivet verksamhet 

förekommer i BSC-modellen. Det framgick även att perspektiven inom BSC-modellen inte 

ska följas för strikt. 

 

“Det balanserade styrkortet ska inte ses som en detaljerad instruktion, utan snarare som ett 

ramverk som måste anpassas till den aktuella avdelningen.” (Respondent 9) 

 

Alla respondenter antydde att perspektiven inom modellen kan ändras varje år och ta nya 

vägar beroende på politiken och dess styrning. Detta förklarade en av respondenterna mer 

ingående och menade att detta beror på att man betraktar ett nuläge och indikatorer. Vilka 

perspektiv som modellen behandlar förklarades kunna variera även internet inom en 

verksamhet.  



 

 34 

 

“Styrkortet innefattade i vissa fall medarbetarnivå men i vissa avdelningar inte.”  

(Respondent 3).   

 

 

4.2 Värdeskapande med hjälp av BSC 

 

 
4.2.1 Värdeskapande 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev att allt som görs inom offentlig verksamhet ska vara 

värdeskapande. En av respondenterna förklarade att deras vision 2025 är utformad efter 

medborgarnas önskemål och tankar, “Det är utifrån medborgarnas perspektiv då 

verksamheten fick in cirka 1 200 synpunkter” (Respondent 1). Så allt som vi gör, gör vi för att 

vara till för medborgarna och på så sätt skapa värde beskrev respondenten. En annan 

respondent menade att varje krona ska ge nytta ute i samhället eftersom det är samhället som 

de offentliga verksamheterna finns till för. Empirin visade att värdeskapande ligger i vad som 

är nytta för befolkningen och att allmännyttan är i fokus inom de offentliga verksamheterna.  

 

“Allt det som görs ska vara värdeskapande” (Respondent 2).   

 

Empirin visade därmed att en viktig del i uppdraget för personer i ledande position är att 

ständigt utgå från vad nyttan är. Respondent 10 påpekade exempelvis “Jag måste hela tiden 

utgå från vem är jag till för” och menade vidare att genom att arbeta med dessa frågor skapas 

förståelse hos samtliga medarbetare att hela tiden skapa mervärde för kommunens invånare. 

Empirin visade även att det är värdeskapande som den offentliga sektorn tar avstamp från och 

respondent 6 beskrev att “Det är folkets verksamhet och det är samhället som all makt utgår 

från”. 

4.2.2 Värdeskapande med BSC 

 

Empirin visade att respondenterna hade olika uppfattningar kring hur BSC-modellen hjälper 

till att strategiskt skapa värde inom de offentliga verksamheterna. Två av respondenterna 

förklarade att man tittar på vad som behöver göras. Dessa respondenter menade att man sätter 

fingret på vad som behöver göras och lyfter fram viktiga delar som man behöver för att 

utveckla verksamheten. Respondenterna diskuterade även kring att många målsättningar som 
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finns inom BSC är målsättningar som man ändå jobbar med och en av respondenterna beskrev 

att det är viktigt med mätbara mål inom styrkortet.  

 

“Man måste kunna fira sina segrar och för att kunna fira måste man veta vad man ska 

uppnå.” (Respondent 6)  

 

En annan respondent beskrev att perspektiven i BSC var viktiga och att verksamheten tänker 

på kunderna och använder sig av uppföljning för att lära sig samtidigt som de agerar framåt 

strategiskt. Empirin visade även att alla perspektiv i BSC alla är inriktade på värdeskapande. 

 

“Stora delar av BSC fokuserar på värdeskapande aktiviteter och alla perspektiven är 

inriktade på värdeskapande åtgärder “(Respondent 8).  

 

Dock upplevde vi att några av respondenterna var väldigt negativa mot hur BSC skulle kunna 

hjälpa till att strategiskt skapa värde. Respondent 1 svarade klart och tydligt “inte alls” och 

förklarade vidare att den kommunala verksamheten är så stor och menade att det verkligen 

kräver att man förstår prioriteringarna. Vidare menade en annan respondent att BSC skulle 

kunna hjälpa till att skapa värde förutsatt att man då arbetar med modellen precis som 

instruktionerna med den är från första början. En av respondenterna hade personliga åsikter 

om BSC och beskrev att perspektiven hänger väldigt nära ihop med varandra och skulle man 

plocka bort ett perspektiv kan man inte förvänta sig att modellen ska fungera. Därav fick vi 

känslan av att respondenten var negativ mot modellens betydelse i värdeskapande.  

 

“Egentligen på frågan om BSC stödjer den strategiska utvecklingen så, nja det vet jag inte. 

Men den syftar till att göra det i alla fall” (Respondent 1) 

 

BSC-modellen beskrevs dock av en respondent viktig då “den visar vilken vision vi har och 

som alla kan stå bakom, vi arbetar utifrån att den för att den ska ge fokus till samhällets 

bästa” (Respondent 9). 

4.2.3 Utmaningar 

 

Empirin visade att den offentliga sektorn identifierar de utmaningar som finns med goda 

omvärldsbevakningar. Majoriteten av respondenterna nämnde att de använder sig av en bred 
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omvärldsbevakning samtidigt som få respondenter beskrev att de är viktigt att vara ute och se 

vad som händer både i Sverige och globalt.  

 

“Vi har en bred omvärldsbevakning för att analysera och ligga i framkant för att se vilka 

problem som kan tänkas komma.” (Respondent 6)   

 

En av respondenterna diskuterade kring hur de kunde ta del av förändringar i lagstiftningen 

från andra delar i verksamheten och påvisade att det kom inflöde från flera olika håll. Ur 

empirin framgick det även att BSC-modellen i sig kan ses som en utmaning på grund av att 

den ses som krävande och strikt eftersom verksamheterna inom offentlig sektor är 

omfattande. Lagar och regler framgick även ur empirin vara utmaningar som har uppfattats 

inom den offentliga sektorn. 

 

“Den treenigheten att driva verksamheten fram utifrån de lagar och regler som gäller, det 

jobbar vi med varenda dag.” (Respondent 5)  

 

Vi uppfattade att två av respondenterna särskilde sig från de resterande då deras svar inte 

stämde överens med svaren från de övriga respondenterna. En av dessa respondenter beskrev 

att utmaningar med BSC-modellen är att det inte går att byta ut perspektiv inom den för då 

fallerar modellen. Den andra respondenten diskuterade däremot kring utmaningar gällande 

den demografiska utvecklingen.  

 

4.3 Personlig roll 

 

4.3.1 Påverkan 

 

Samtliga respondenter menade att den personliga rollen kan påverka eller till viss del kan 

påverka den strategiska utvecklingen och bidra till värdeskapande. En respondent förklarade 

exempelvis att man i ledande position är med i processen i framtagandet av mål och 

formuleringen av dessa mål. Samtliga respondenter var även eniga om att begränsningarna 

bygger på politikernas vilja och vision och att de tunga besluten hamnar utanför ramen för 

målstyrning och snarare handlar om pengar och lagstiftning.  
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“Utmaningen för oss i ledningen är att försöka översätta det som politikerna har som 

ambitioner till något som är begripligt.” (Respondent 4) 

 

Flera av respondenterna påpekade att den personliga rollen mycket handlar om att leva 

verksamhetens inriktning. Genom att leva inriktningen kan man även försöka få medarbetare 

att höja blicken och se varför offentlig sektor finns till. Exempelvis menade en av 

respondenterna att allt arbete som genomförs syftar till värdeskapande genom både direkt och 

indirekt ledning. För att processer ska kunna förfinas menade denne att det handlar om att få 

enskilda medarbetare att förstå att de faktiskt bidrar till nytta och värde. Ytterligare en 

respondent menade därför att det är viktigt att träffa medarbetarna regelbundet för att prata 

om styrning och implementeringen av denna.  

 

“Det handlar om att leva verksamhetens inriktning. Vi som myndighet har mycket riktlinjer 

för policyer och liknande, det handlar om att säkerhetsställa att inte administrationen växer. 

Det är min personliga roll att verksamheten inte drunknar i styrande dokument.” (Respondent 

2) 

 

En annan respondent menade att de som arbetar med den övergripande strategiska styrningen 

inom offentlig sektor har ett väldigt viktigt inflytande i praktiken och att det gäller att 

analysera nuläget och ge en oberoende överblick, samt övergripande underlag för att bidra till 

utveckling. Samma respondent menade att det handlar mycket om prioritering för att kunna 

skapa värde för medborgarna. Vi har ur det empiriska materialet även kunnat se att den 

personliga rollen har en inverkan i frågan om att motivera medarbetarna för att möjliggöra 

värdeskapande då en respondent menade att “För min del handlar det mycket om att få min 

grupp delaktig i vår vision.” (Respondent 9). 

 

4.3.2 Legitimitet 

 

Empirin visade att den personliga rollen har inflytande över värdeskapande trots de lagar och 

regler som gäller för offentlig sektor. Den offentliga sektorn beskrevs bygga på kommunalt 

självstyre som vidare förklarades som centralt inom den offentliga sektorn. Det handlar 

sammanfattningsvis om ett autonomt självstyre utifrån lagen. Samtliga respondenter menade 

därför att de verksamheter som de representerar arbetar relativt självständigt, de arbetar 

exempelvis utifrån samma lag med sikte mot samma typ av mål.  
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“Vi får stort förtroende men inga riktiga direktiv, utan vi ska göra det bästa av pengarna för 

att skapa värde.” (Respondent 1).  

 

Ur det empiriska materialet kunde vi därmed se att personer i ledande position i offentliga 

verksamheter kan vara med att färga verksamheten genom framtagandet av exempelvis olika 

beslutsunderlag. Två respondenter förklarar dock att vissa lagar ibland inte är optimala för 

verksamheten då de ofta är skrivna från ett gammalt perspektiv och inte är anpassade efter 

dagens globala samhälle. Dessa lagar menade därför respondenterna kan ses som ett hinder i 

vissa fall. 

 

“Utifrån lagen om offentlig upphandling tycker jag personligen att det är svårt att få saker 

och ting att fungera. “(Respondent 6)  

 

En annan respondent menade att ledningen inom offentlig sektor har en personlig roll i att 

prata med kunderna för att bidra till värdeskapande. Denne respondent hävdade även att det är 

viktigt att myndigheterna samarbetar med varandra för att göra det bästa för samhället och 

upprätthålla legitimitet. Empirin visade likaså att på grund av den nära positionen personer i 

ledande position har till chefer med ännu högre befattning är det relativt enkelt att påverka de 

strategier som finns och beslut som tas. Personer i ledande position kan därför påverka 

samhället positivt trots komplexiteten i styrningen. Det insamlade materialet visade även att 

pedagogisk förmåga är en viktig aspekt för att möjliggöra den personliga rollen och skapa ett 

inflytande hos den ännu högre ledningen, men även hos medarbetarna.  

 

“Det handlar också om att vara en god retoriker och vara pedagogisk för att få igenom sina 

förslag på ett smärtfritt sätt.” (Respondent 7) 

 

För att personligen bidra till utveckling av verksamheten förklarade flertalet av 

respondenterna att omvärldsspaningen som bedrivs för att identifiera utmaningar sannolikt 

gör att verksamheten måste förändras. De menade då att personer med ledande position har 

det yttersta ansvaret och deras roll är att driva denna utveckling framåt med framtiden. 

Empirin visade även vikten av att lyfta de frågor som är värdeskapande samt förmågan till 

kritiskt tänkande för att kunna vara med och bidra till utveckling av verksamheten. Det 

beskrevs även handla om att styra verksamheten i rätt riktning utifrån de kommunala 
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uppdragen som finns för att inte hamna på något sidospår, men även på grund av erfarenhet 

av arbete med framtagande av mål och likande. 

 

“På grund av min erfarenhet har jag observerat en del saker och utifrån detta kan jag bidra 

till idéer om hur verksamheten och styrmodellen kan utvecklas.” (Respondent 1) 

4.3.3 Komplettering av BSC-modellen 

 

Angående hur respondenterna tänkte gällande hur deras BSC-modell kunde kompletteras för 

att skapa värde var svaren väldigt skilda. Två respondenter valde att inte besvara denna fråga, 

men det empiriska materialet visade dels att det löpande arbetet som handlar om att 

upprätthålla god kvalité i frågan om att följa lagar, riktlinjer, strategier och policyer bör 

arbetas in som en del i styrmodellen.   

 

Några av respondenterna menade däremot att BSC-modellen inte borde kompletteras. Två av 

respondenterna menade istället att modellen borde avskaffas på grund av verksamheternas 

komplexa uppbyggnad och struktur. En annan respondent beskrev å andra sidan att den inte 

behöver kompletteras och menade att modellen fungerar så länge man följer den strikt och 

agerar utifrån BSC-modellen. 

 

“Lever man inte utifrån modellen helt och hållet tror jag den faller.” (Respondent 3) 

 

Några andra respondenter antydde att BSC-modellen borde kompletteras med flera nyckeltal 

för att tydliggöra målen och vart man strävar. Genom kompletterande nyckeltal menade dessa 

respondenter att målen inom de olika perspektiven blir mindre otydliga vilket skulle göra det 

lättare att mäta hur man ligger till med avseende på målen. En av dessa respondenter menade 

även det hade varit en fördel om deras BSC-modell visade vem som äger ansvaret. Dennes 

åsikt stöds även av en annan respondent tillhörande en av myndigheterna som menade att 

uppföljningen skulle bli mer konkret om styrkortet tog hänsyn till ansvar.  

 

“Även i ett styrkort tycker jag att man ska kunna se vem det är som äger frågan och ansvaret 

för att något blir utfört. Annars kan vi göra jättefina styrkort i olika färger men det kommer 

inte hjälp om det inte finns någon som tar ansvar.” (Respondent 6) 
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Samma respondent menade även att man måste se till feedback för att modellen ska kunna 

inkludera ansvar. Vidare dras en parallell till ett tillverkande företag och det förklarades, att i 

en produktionslinje kan man hela tiden se värdet genom att agera på ett visst sätt. Detta 

beskrev respondenten är svårt inom den offentliga sektorn som inte kan mäta värdet på 

samma sätt. Respondenten förklarar att feedback därmed borde vara ännu viktigare för att 

kunna skapa rätt känsla.  

 

4.4 Personlig roll i BSC  
 

4.4.1 Legitimitet och personligt engagemang  

 

Empirin visade att en respondent inte upplevde att dennes personliga roll behövde 

uppmärksammas i BSC för att skapa legitimitet. Respondenten diskuterade kring att 

ledningen inte trycker så hårt från sitt håll utan att alla har sina egna budgetar som man jobbar 

utifrån. Styrmodellen har en ganska svag inverkan påpekade respondenten. Varje chef måste 

förhålla sig till lagar och förordningar beskrev en annan respondent som vidare förklarade att 

det finns väldigt många lagar och regler inom de offentliga verksamheterna. Samtidigt var 

respondenten tvungen att förhålla sig till reglerna, men även förhålla sig till sin roll och vara 

ansvarig för att saker tillämpas på rätt sätt. 

 

En av respondenterna valde att passa på frågan om BSC har en roll i att motivera 

medarbetarna samtidigt som några andra respondenter beskrev att den gör det. “Den enskilda 

individen är egentligen en egen styrmodell i sig” beskrev respondenten 6 samtidigt som andra 

förklarade att de har en medarbetarundersökning ungefär en gång per år. Vidare förklarade 

respondent 6 att “Man måste leva modellen för att modellen ska bli bra”, när vi frågade om 

respondenten trodde att dennes engagemang kunde resultera i en mer framgångsrik 

implementering av BSC. Trots det visade empirin att majoriteten av respondenterna ansåg att 

deras engagemang kunde påverka värdeskapande.    

 

“Genom att jag visar mitt engagemang och brinner för dessa frågor så skapas 

förhoppningsvis en bättre förståelse ute i verksamheterna vilket gynnar samtliga politiker, 

chefer, medarbetare, medborgare och brukare.” (Respondent 10)  

 

“Mitt engagemang har stor betydelse för implementeringen av vår verksamhet ut till 

medarbetare.” (Respondent 9) 
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4.4.2 Utveckling av BSC som verktyg 

 

Empirin visade att respondenterna hade olika åsikter kring utveckling av BSC och 

samklangen med andra verktyg och BSC. Det var en respondent som valde att passa på frågan 

om utvecklingen av BSC, men några respondenter ansåg inte att de kunde arbeta med 

strategisk utveckling genom användandet av BSC som ett verktyg. De större strategiska 

frågorna hanteras oftast på andra sätt beskrev en av respondenterna. Vidare förklarade en 

annan respondent att det dock är en nödvändig beståndsdel i styrningen av en myndighet att 

använda BSC, samt följa och planera den strategiska utvecklingen. Verktyget och modellen är 

det vi har förklarade en respondent och någonstans måste man göra klart för vad som gäller. 

Respondenten beskrev att det finns tydliga kopplingar kring beslut och den planering som de 

gör.  

 

“Vi samlas runt styrkortet 2 gånger per år nu. Den ena gången jobbar vi enbart med att fylla 

kortet med nya mål och goda idéer. Andra gången under året blickar vi tillbaka och då 

jobbar vi med uppföljning. Det balanserade styrkortet blir ett extremt bra verktyg att samlas 

runt och föra både mindre och större diskussioner om framtiden.” (Respondent 7)  

 

Ur empirin gavs CSR som ett exempel på hur andra verktyg i samklang med BSC kan bredda 

verksamhetens strategiska utveckling. BSC handlar mycket om kundnytta förklarade en 

respondent och menade då att CSR tar ett större globalt fokus och att den delen borde man 

börja ta hänsyn till då det blir viktigare och viktigare. Samtidigt beskrev en annan respondent 

att BSC-modellen som de tillämpar är ganska smal så därför behövs det andra sätt också men 

inga förslag på såna sätt gavs. Direkt feedback nämnde en annan respondent som förslag på 

annat verktyg i samklang med BSC medan en annan respondent diskuterade kring att BSC i 

praktiken fungerar i samklang med andra verktyg. Respondenten menade att BSC är en del 

och nämnde att de använde sig av strategisk planering.  

 

Empirin visade även att alla respondenter inte var positiva till införandet av andra verktyg i 

samklang med BSC. “Jag är inget fan av modellen egentligen men jag är ett fan av 

perspektiven” förklarade respondent 2, då respondenten ansåg att beståndsdelarna är 

nödvändiga. Vidare förklarade respondenten att för vissa verksamheter är BSC säkert bra 

medan den blir för komplex för andra verksamheter. En annan respondent trodde det skulle 

innebära en stor fara men beskrev att teoretiskt fungerar den bra. Det största problemet med 
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att införa andra verktyg är att man inte sätter sig ner och skapar förståelse för verktyget. 

Respondenten förklarade att faran när man överger något är att man tror det nya ska glida in 

och bli bättre, men att det istället blir svårare om man för in ytterligare en sak.  

 

“Utveckling av modellen har gjorts men det har inte fungerat. Så lösningen är snarare att gå 

ifrån modellen.” (Respondent 1) 
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5. Analys 

 
Studiens analyskapitel utgår från den teoretiska referensramen. Empirins resultat 

har växelvis jämförts med den teoretiska referensramen för att se om den personliga rollen 

kan uppmärksammas i BSC-modellen. 

 
 

 

5.1 BSC-modellen i offentlig sektor  

5.1.1 Användbarhet 

 

Det går att tyda positiva effekter av införandet och användandet av BSC-modellen i offentlig 

sektor (Höglund et al., 2018). Vi kan se att det inte är fullständigt oproblematiskt. De 

utmaningar som vi har identifierat handlar till största del om verksamheternas komplexa 

styrning och deras stora omfattning med ett stort antal anställda, många olika avdelningar och 

många olika mål. Vi kan se att empirin går i linje med tidigare forskning av McAdam och 

Walker (2003) som belyser att det finns begränsningar inom den offentliga sektorn som riktar 

verksamheternas styrning till de strikta budgetarna.  

 

Utifrån empirin kunde vi se att BSC-modellens användbarhet i den offentliga sektorn 

varierade. Vi tolkar det som att det beror på att BSC-modellen kan ses som för smal för att 

inkludera allt arbete som sker inom verksamheten. Likväl kan vi se att BSC-modellen utgör 

en bra grund för uppföljning och kan därför ses som ett komplement till budgeten och olika 

visioner som finns. Tidigare forskning (McAdam & Walker, 2003) visar att BSC-modellen är 

till nytta inom offentlig sektor eftersom det mycket handlar om effektivt utnyttjande av 

resurser. Detta samband kan vi tydligt urskilja ur empirin som visade att BSC-modellen 

hjälper till att bredda styrningen mot andra delar än de ekonomiska för att öka värdet för 

samhället. 

5.1.2 Perspektiv 

 

Empirin visade att perspektiven inom den offentliga sektorn som är kopplade till BSC-

modellen skiljer sig åt jämfört med de traditionella perspektiven vilket styrks av teorin. 

Antalet perspektiv (Höglund et al. 2018; Guard och Gao, 2007) inom BSC-modellen kan 

behöva tillföras och justeras vid anpassningen till den offentliga sektorn. I vårt empiriska 

material uppfattade vi det som att perspektiven medborgare, medarbetare och ekonomi var 
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återkommande svar bland vilka perspektiv som verksamheterna använde. Det framgick även 

att utvecklingsperspektiv samt hållbarhetsperspektiv förekom. Det empiriska materialet går i 

linje med forskningen, då Höglund et al. (2018) beskriver att antalet perspektiv kan variera 

beroende på vilken verksamhet man ser till och vår empiri utgår från olika offentliga 

verksamheter. Vidare beskriver Northcott och Taulapapa (2012) att inom den offentliga 

sektorn behöver målet vara medborgarna och inte det ekonomiska vilket stämmer överens 

med vår empiri. Teorin visar även (Elefalke, 2001; Irwin, 2002; Gumbus, Belthouse & Lyons, 

2003, refererade i Lawrie & Cobbold, 2004) att det kan innebära problem för den offentliga 

sektorn att för starkt definiera sig med de fyra traditionella perspektiven och att det är vanligt 

att det sker en alternativ tillämpning av modellen vilket stämmer överens med vår uppfattning 

av det empiriska resultatet.  

 

Vi tolkade i vissa fall att respondenterna beskrev medborgare synonymt med kund. 

Perspektiven medborgare/kund och ekonomi kan kopplas till teorin (Kaplan & Norton, 1996a) 

och de fyra traditionella perspektiven inom BSC-modellen, där det finansiella- samt 

kundperspektivet finns. Intervjuerna visade att några respondenter var noga med att påpeka att 

när de benämnde ekonomiperspektivet så menade de inte det finansiella perspektivet, 

samtidigt som vissa kopplade ekonomiperspektivet till det traditionella finansiella. Ur empirin 

uppfattade vi det som att mål fattas inom ramen för varje perspektiv vilket även teorin av 

Moullin (2002, refererad i Perkins, Grey & Remmers, 2014) visar. Detta eftersom 

perspektiven justeras och varierar utifrån målen som finns i verksamheterna. Chan (2004) 

menar att målen på bästa sätt återspeglar verksamhetens strategier och uppdrag, vilket även 

våra intervjuer visade då det framgick att perspektiven kan brytas ner och möjliggöra för en 

strategi eller inriktning.  

 

5.2 Värdeskapande med hjälp av BSC 

 

5.2.1 Värdeskapande 

 

Värdet inom den offentliga sektorn definieras av Moore (1995, refererad i Talbot, 2011) som 

ledarens framgång i den offentliga sektorn med syfte att initiera och forma offentliga 

verksamheter på ett sätt som ökar allmänhetens värde både långsiktigt och kortsiktigt. Vi kan 

ur empirin se att fokus i de olika verksamheterna ser till samhällets bästa och att detta går in i 

alla verksamhetsområdena för att verka kortsiktigt, men även långsiktigt. Fokusområdet inom 
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den offentliga sektorn handlar om social välfärd och service till de som behöver det, snarare 

än aktieägarvärde och vinst (Yeung & Connell, 2006, refererade i Moullin, 2017). Utifrån vårt 

empiriska material kan vi se att allt arbete som görs inom offentlig verksamhet ska syfta till 

att vara värdeskapande. För att tydliggöra detta har det visat sig att många inom den offentliga 

sektorn som vi har intervjuat använder sig av visioner, vilket överensstämmer med teorin som 

beskriver att varje perspektiv inom BSC-modellen bör utgå från verksamheternas visioner och 

strategier (Kaplan & Norton 1996a). I enighet med teorin kan vi följaktligen se att 

perspektiven som används inom BSC-modellen varierar då olika typer av offentliga 

verksamheter syftar till att bidra till värdeskapande och samhällets bästa på olika sätt. 

5.2.2 Värdeskapande med BSC 

 

Vi tolkar utifrån teorin att anpassningen av BSC-modellen kan hjälpa personer i 

ledningsposition inom offentlig sektor att utvärdera strategier och behålla målmedvetenhet, 

som leder organisationerna till ökat värde för samhället (Meynhardt et al., 2017). Vår 

uppfattning kring intervjuerna visade att det finns en varierande uppfattning av hur BSC-

modellen hjälper till att strategiskt skapa värde inom de offentliga verksamheterna. Delar av 

empirin visade att perspektiven inom BSC är inriktade på värdeskapande, vilket är i samma 

linje med teorin som beskriver (Kunz et al., 2015) att BSC är ett lämpligt verktyg för 

värdefokuserat tänkande. Samtidigt visar teorin (Kunz et al., 2015) att modellen gör de 

viktigaste målen inom verksamheterna lättare att förstå, vilket vi även uppfattade i empirin då 

flertalet förklarade att man tittar på vad som behöver göras och lyfter fram viktiga delar som 

behöver utvecklas. Vår uppfattning var att empirin då syftade på värdeskapande med hjälp av 

BSC. 

 

Vi uppfattar att empirin kan variera angående värdeskapande med BSC eftersom teorin 

(Niven,2003; Quinlivan, 2000) beskriver att BSC-modellen utvecklades främst för privat 

sektor. Delar av intervjuerna visade att BSC inte skulle kunna hjälpa till att skapa strategiskt 

värde på grund av att offentliga verksamheter är komplexa vilket kräver att man förstår 

prioriteringarna.  

 

5.2.3 Utmaningar 

 

Målen för framgång menar Kaplan och Norton (1992) ständigt förändras i och med 

exempelvis den globala konkurrensen. För att identifiera de utmaningar som finns inom den 
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offentliga sektorn kan vi utifrån empirin se att en bred omvärldsbevakning är ett vanligt 

tillvägagångssätt. En bred omvärldsbevakning tyder på att det är lättare att ligga i framkant 

och se vilka problem som kan tänkas dyka upp och vidare analysera hur dessa ska hanteras. 

Ur empirin kan vi även se att lagar och regler uppfattas som en utmaning, vilket vi kan koppla 

till teorin (Northcott & Taulapapa, 2012) där det framgår att utmaningar med att anpassa 

BSC-modellen till den offentliga sektorn kan bero på ansvarsskyldigheten gällande 

användningen av offentliga medel.  

 

Vi har även identifierat en avvikande iakttagelse från empirin som visar att en utmaning med 

BSC-modellen är att det inte går att byta ut perspektiven inom modellen utan att modellen då 

fallerar. Utifrån teorin (Niven, 2003) kan vi ana att det beror på att modellen från början är 

utformad för den privata sektorn och inte tar hänsyn till de unika omständigheter som finns 

inom den offentliga sektorn (Ridwan et al. 2013). Vi kan å andra sidan utifrån den teoretiska 

referensramen (Chan 2004) se att perspektiven bör ändras för att på bästa sätt återspegla 

organisationernas strategier och uppdrag. Vi tolkar i och med det att utmaningen med att byta 

ut perspektiven inom BSC-modellen snarare har att göra med den offentliga sektorns unika 

omständigheter (Ridwan et al.).  

 

5.3 Personlig roll  

5.3.1 Påverkan 

 

Ur empirin framgick det att den personliga rollen kan påverka eller till en viss del kan påverka 

den strategiska utvecklingen och bidra till värdeskapande. En av intervjuerna visade att 

personer i ledande position är med i processen i framtagandet av mål och formuleringar vilket 

stöds av teorin. Jong et al. (2017) menar att personer i ledande positioner har möjlighet att 

bidra med tankar om skillnader och införa sig i olika situationer samt att den personliga rollen 

är ett sätt att mäta värdeskapande och beskrivs kunna hjälpa till att anpassa värde till 

verksamheten. Utifrån empirin uppfattade vi det som att personer i ledande positioner kan 

skapa värde för medborgarna genom att prioritera rätt. Vi anser att empirin kan matchas med 

teorin (Jong et al. 2017) då den personliga rollen ska fungera som ett verktyg där personerna i 

ledande position ska fundera kring vad dem kan göra för skillnad för att bidra till 

värdeskapande. Matchningen uppfattar vi sker då empirin visade att personer i ledande 

positioner har funderat kring vad de kan göra eftersom empirin visade att prioriteringar är 

avgörande.  
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5.3.2 Legitimitet 

 

Värdeskapande inom den offentliga sektorn beskrivs (Jong et al., 2017) länkat till personer 

med ledande position i verksamheten och deras värdering, men visar också hur dessa personer 

personligen är beroende av andra för stöd samt legitimitet. Vi kan utifrån empirin se att 

personer i ledningspositions personliga roll har inflytande på verksamhetens strategier då 

många av verksamheterna till stor del arbetar självständigt. Den personliga rollen har även 

visat sig ha inflytande trots de många olika lagar och regler som finns, exempelvis genom 

framtagandet av olika beslutsunderlag. Det gör att vi kan koppla empirin till teorin 

(Meynhardt, 2012) där stöd och legitimitet beskrivs som något som måste finnas för att 

offentliga verksamheter ska kunna producera offentligt värde. Av det empiriska materialet 

kan vi å andra sidan se att några lagar i vissa fall anses omoderna vilket påverkar den 

personliga rollens inflytande.  

 

Enligt tidigare forskning (Meynhardt, 2012) innebär det dock inte att den strategiska 

utvecklingen i verksamheten endast hänger samman med chefens roll, men den personliga 

rollen som ett verktyg beskrivs å andra sidan inte kunna användas om du inte tillämpar den 

själv. Detta kan vi se stämmer överens med empirin som visade att på grund av den nära 

positionen som personer i ledande position har till chefer med ännu högre befattning, är det 

relativt enkelt att påverka de strategier som finns och beslut som tas. Detta har sedan visat sig 

ha möjlighet att påverka samhället positivt, trots den befintliga komplexiteten i styrningen.   

 

Det insamlade materialet visade även att pedagogisk förmåga är en viktig aspekt för att 

möjliggöra den personliga rollen och skapa ett inflytande hos den ännu högre ledningen, men 

även hos medarbetarna. Vi tolkar att det hänger samman med resonemangen av Meynhardt 

(2012) som menar att den personliga rollen som verktyg inte kan användas om personer i 

ledande position inte tillämpar den själv. Det insamlade materialet stöds även av Van Dooren 

et al. (2015) som menar att ledarens personliga roll har inflytande för att motivera enskilda 

medarbetare.  

 

Resonemangen gällande den personliga rollens inflytande anser vi följaktligen även hänga 

samman med erfarenheter då detta har visat sig genom intervjuerna. Även detta går i linje 

med tidigare forskning som hävdar att värdeskapande inom offentlig sektor behöver fokusera 

på mänsklig uppfattning samt erfarenheter.  
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5.3.3 Komplettering av BSC-modellen 

 

Teorin visar att den personliga rollen är betydande för värdeskapande och för att driva 

handlingar (Jong et al. 2017). Alford och Moore (refererade i Jong et al., 2017) anser att BSC 

kan återuppfinnas för att uttrycka relevanta dimensioner för strategisk offentlig förvaltning. Å 

andra sidan hävdar Jong et al. (2017) att den personliga rollen inte är ett lämpligt 

kompletterande verktyg för tillämpningen av BSC-modellen. Vi uppfattar det som att empirin 

är tvådelad då vissa respondenter är eniga med teorin (Jong et al., 2017) och anser att BSC-

modellen inte behöver kompletteras samtidigt som det ur empirin framgick att BSC-modellen 

borde avskaffas helt. Vi tolkade utifrån empirin att det beror på att de offentliga 

verksamheterna är för komplexa för modellen.  

 

Dock framgick det även ur empirin att BSC-modellen bör kompletteras vilket säger emot 

teorin som har presenterats av Jong et al. (2017). Empirin visade två stycken förslag på 

kompletteringar vilket var nyckeltal samt feedback. Å andra sidan framgick det även från 

intervjuerna att en fördel med BSC-modellen skulle vara om den visade vem som äger 

ansvaret. Vi uppfattar därmed till viss del att teorin och empirin inte är överens angående 

komplettering till BSC-modellen. 

 

5.4 Personlig roll i BSC  

5.4.1 Legitimitet och personligt engagemang 

 

Teorin visar att ett ökat engagemang från ledande befattningshavare resulterar i en mer 

framgångsrik implementering av BSC och värdeskapande (McAdam & Walker, 2003). Det 

insamlade materialet visade både att den personliga rollen behöver uppmärksammas i BSC för 

att skapa legitimitet samt att den personliga rollen inte har någon påverkan. Den personliga 

rollen (Jong et al. 2017) som verktyg kan vara ett nödvändigt instrument för att förmedla 

värde, men dock så framgick det ur empirin att personer i ledningsposition inom de 

kommunala verksamheterna inte ansåg att den personliga rollen behöver uppmärksammas. 

Utifrån empirin upplevde vi att ledningen inte tryckte så hårt på användandet av BSC-

modellen, utan att de olika avdelningarna hade stort eget inflytande och skötte sig mycket 

själv.  

 

Följaktligen framgick det ur det empiriska materialet att varje chef måste förhålla sig de lagar 

och förordningar som finns samtidigt som cheferna måste förhålla sig till sin roll. Delar av 
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empirin visade att man själv är ansvarig för att saker tillämpas på rätt sätt. Teorin beskriver 

(Jong et al. 2017) att den personliga rollen inte är tillräcklig i sig själv för att garantera 

åtgärder av hög kvalité och samspel med BSC-modellen kan därför ses som nödvändig. Vi 

uppfattade dock inte att empirin överensstämde med teorin.  

 

Empirin visade att BSC har en roll i att motivera medarbetarna. Av intervjuerna framgick det 

att personerna i ledningsposition ansåg att medarbetarna är en styrmodell i sig. Vi uppfattade 

det som att delar av empirin stöds av teorin (Van Dooren et al., 2015) som beskriver att 

ledarens personliga roll motiverar enskilda medarbetare till möjliggörande till förbättring samt 

värdeskapande. Enligt teorin (McAdam & Walker, 2003) så resulterar ett ökat engagemang 

från ledande befattningshavare i en mer framgångsrik implementering av BSC och 

värdeskapande. Vi upplevde att empirin går i samma linje som teorin då intervjuerna visade 

att personer i ledande position upplever att deras engagemang kan påverka värdeskapande.  

5.4.2 Utveckling av BSC som verktyg  

 

Forskning (Alford och Moore, refererade i Jong et al., 2017) har visat att BSC-modellen kan 

återuppfinnas för att uttrycka relevanta dimensioner för strategisk offentlig förvaltning. Vi har 

utifrån empirin uppfattat att utvecklingen av BSC-modellen och samklangen med andra 

verktyg däremot kan vara svår att nå. Ur empirin kan vi antyda att BSC-modellen i vissa fall 

kan uppfattas som ett lämpligt verktyg, men att införandet av andra verktyg skulle försvåra 

arbetet med modellen ytterligare i offentlig sektor.  

 

Vi har ur det empiriska materialet iakttagit att det finns förslag på andra verktyg och aspekter 

som kan tänkas fungera i samklang med BSC-modellen. Dessa förslag är dock väldigt 

varierande. Förslag som vi exempelvis har kunnat se är CSR med inriktning på globalt fokus, 

olika typer av styrande dokument samt verktyg som främjar digitalisering och som därmed 

kan bredda BSC-modellen för att få in andra aspekter som arbetsmiljö och intern styrning. Ur 

dessa förslag har vi inte kunnat urskilja något samband mellan den teoretiska referensramen 

och empirin förutom att mer feedback behövs (Willet, 2008 refererad i Nilsson, 2011) för att 

implementeringen av BSC-modellen i offentlig sektor ska bli mer framgångsrik.  

5.4.3 Samklangen mellan personlig roll och BSC  

 

I det empiriska materialet kunde vi urskilja att den personliga rollen inte bör uppmärksammas 

i BSC-modellen vilket går i linje med Jong et al. (2017) som hävdar att den personliga rollen 
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inte är ett lämpligt kompletterande verktyg för tillämpningen av BSC-modellen. Vi kan å 

andra sidan se att personer med ledande positioner inom den offentliga sektorn har inflytande 

över verksamheterna och arbetet med värdeskapande på grund av deras personliga roll. Detta 

går i linje med tidigare forskning (McAdam & Walker, 2003) som visar att ökat engagemang 

från ledande befattningshavare resulterar i en mer framgångsrik implementering av 

värdeskapande.  

 

Ur det empiriska materialet har vi därmed kunnat se att det är av betydelse att uppmärksamma 

den personliga rollen självständigt för att möjliggöra värdeskapande inom den offentliga 

sektorn, trots att den personliga rollen är begränsad på grund av politik samt lagar och regler. 

Forskning av Jong et al. (2017) tyder dock på att den personliga rollen inte är tillräcklig i sig 

själv för att garantera åtgärder av hög kvalité. Vi kan utifrån empirin se att den personliga 

rollen i samspel med BSC-modellen inte kan ses som lämplig på grund av komplexiteten 

inom den offentliga sektorn. Vi har därmed kunnat konstatera att den personliga rollen därför 

inte bör uppmärksammas i BSC-modellen när det gäller värdeskapande i offentlig sektor.  
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6. Bidrag  
 

 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte. Det teoretiska- och praktiska bidraget 

presenteras samt förslag på fortsatt forskning presenteras.  

 
 

6.1 Syftet besvaras  
 

Syftet med vår studie var att “öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den 

personliga rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor”. 

Genom vårt abduktiva förhållningssätt mellan empiri och teori fann vi att den personliga 

rollen är en viktig del när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Studien visar även att 

det finns utmaningar med att använda sig av BSC-modellen inom offentlig sektor på grund av 

den komplexa strukturen. Gällande om den personliga rollen bör uppmärksammas i BSC när 

det gäller värdeskapande visar studien att detta är svårt. Empirin visade att användningen av 

BSC-modellen i offentlig sektor ses komplex i sig och att då tillföra ännu en del skulle 

försvåra arbetet med BSC-modellen ytterligare. Vi anser att syftet är uppfyllt och kan därmed 

konstatera att det är viktigt att uppmärksamma den personliga rollen självständigt gällande 

värdeskapande i offentlig sektor. Den personliga rollen bör däremot inte uppmärksammas i 

BSC-modellen.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag  
 

Vi har i denna studie ökat förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga 

rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Forskning har visat (Jong et al., 

2017) att den personliga rollen är betydande för värdeskapande och kan hjälpa till i frågan om 

att driva handlingar, vilket stöds av den insamlade empirin. Alford och Moore (refererade i 

Jong et al., 2017) anser att BSC kan återuppfinnas för att uttrycka relevanta dimensioner för 

strategisk offentlig förvaltning vilket talar emot den insamlade empirin. Studien visar att den 

personliga rollen när det gäller värdeskapande i offentlig sektor inte bör uppmärksammas i 

BSC vilket är ett av studiens teoretiska bidrag som stämmer överens med vad Jong et al. 

(2017) påstår. Studien visar dock även att det är av betydelse att uppmärksamma den 

personliga rollen självständigt och arbeta med denna för att möjliggöra värdeskapande vilket 

förespråkas av tidigare forskning (McAdam & Walker, 2003).  
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Vi såg även utifrån det empiriska materialet och den teoretiska referensramen att den 

personliga rollen är begränsad trots sin betydande roll inom den offentliga sektorn (McAdam 

& Walker, 2003). Detta samband gör att vi ser en användbarhet för den personliga rollen med 

avseende på värdeskapande i offentlig sektor, dock inte relaterat till BSC-modellen eftersom 

offentliga verksamheter kan ses som för komplexa för modellen (Jong et al., 2017). Vi anser 

tidigare forskning som bristfällig gällande möjligheten att uppmärksamma den personliga 

rollen i BSC när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. Vi anser därmed att vår studie 

kan ge ett teoretiskt bidrag som kan utveckla den forskning som tidigare har bedrivits. 

 

6.3 Praktiskt bidrag  
 

Studien visade att det är svårt att uppmärksamma den personliga rollen i BSC-modellen när 

det gäller värdeskapande i offentlig sektor, utgår studiens praktiska bidrag från detta. Vårt råd 

är att det är av betydelse att lyfta den personliga rollen i offentlig sektor när det gäller 

värdeskapande. Detta eftersom empirin visade att den personliga rollen bidrar till motivation 

för enskilda medarbetare och högre uppsatta chefer. Den personliga rollen innefattar 

erfarenheter och kan bidra till skapande av kunskap.  

 

Vi anser att rollen skulle kunna få större betydelse i sig själv om den uppmärksammas mer, 

dock inte i BSC-modellen. Studien beskriver ett behov av att lösa den problematik som finns 

vid användandet av BSC-modellen i offentlig sektor. Vi avråder därför att lyfta den personliga 

rollen i BSC-modellen då empirin visade att införandet av den personliga rollen i BSC skulle 

försvåra arbetet inom den offentliga sektorn. Vi vill därför poängtera den personliga rollens 

betydelse, vilket praktiken kan lära av vår studie.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Vi föreslår vidare kvalitativa studier kring BSC-modellen som verktyg inom den offentliga 

sektorn då vi utifrån studien fick kännedom av att allt fler offentliga verksamheter väljer att 

gå ifrån BSC-modellen. Därav anser vi det intressant att se vidare forskning kring varför detta 

sker. Fler förslag på vidare forskning anser vi vara studier som fokuserar på den personliga 

rollen som ett eget verktyg för värdeskapande eller i samklang med en annan styrmodell, för 

att se om studierna skiljer sig åt. Vi föreslår även fortsatt forskning gällande strategitriangeln 

då studien bygger på en av de tre delarna ur den strategiska triangeln.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – Utkast till respondenter 
 

Hej!  

 

Vi är två stycken studenter från Högskolan i Gävle som heter Sofie Törnberg och Agnes 

Eriksson. Vi studerar sista terminen på Ekonomprogrammet och håller just nu på att skriva 

examensarbete i företagsekonomi. Vi är intresserade av att öka förståelsen för balanserad 

styrning inom offentlig sektor och söker personer i ledningsposition till vår studie.  

 

Vi har uppmärksammat att ni arbetar med balanserad styrning vilket vi tycker är väldigt 

intressant. Vi undrar därför om ni skulle vara intresserade av att medverka i vår studie? Vi 

skulle då vilja genomföra en eller flera intervjuer hos er med någon som är insatt i 

verksamhetens styrning. Intervjuerna kommer genomföras under april 2019 och kommer ta ca 

45 minuter. Vi är främst intresserade av personliga intervjuer, men möjlighet finns även till 

telefonintervjuer. Intervjuerna kommer givetvis vara anonyma.    

 

Vi vore väldigt tacksamma om ni har möjlighet att medverka då det skulle tillföra mycket till 

vår studie. Om du/ni har möjlighet att delta, återkoppla gärna via mail och föreslå då gärna en 

dag och tid som passar er bäst. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sofie Törnberg & Agnes Eriksson 
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