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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Ekonomistyrning är viktig i all verksamhet, oavsett om den bedrivs i privata 
företag eller i offentlig regi, då ekonomi i grunden handlar om att hushålla med knappa 
resurser. Synen på ekonomistyrning är dock inte homogen och har skiftat över tid. För svenskt 
vidkommande har ekonomistyrningen inom offentlig sektor under senare år genomgått stora 
förändringar, inte minst från i mitten av 1980-talet och framåt, en utveckling som varit ett 
resultat av en ökad fokus på effektivitet och allt knappare ekonomiska ramar, inte minst i 
kölvattnet av den ekonomiska krisen på 1990-talet. Många kommuner och landsting övergav 
den traditionella budgetstyrningen till förmån för andra styrverktyg, ofta hämtade från 
näringslivet. Ett exempel var balanserade styrkort, som ursprungligen introducerades av 
Kaplan & Norton i en banbrytande artikel 1992 och som fått stor spridning världen över.  
 
Balanserade styrkort är ett uttryck för flerdimensionell styrning och var från början ämnat för 
det privata näringslivet, men har genom sin karaktär vunnit många anhängare också inom 
offentlig förvaltning, inte minst i Sverige. Landstingen är de organisationer som har varit 
snabbast att ta till sig konceptet. Till dem som kommit längst hör landstinget i Östergötland, 
vars intresse vaknade redan samma år som Kaplan & Norton skrev sin artikel. Idag präglar 
styrkortstänkandet hela organisationen, på alla nivåer. Erfarenheterna av balanserade styrkort 
i landstinget i Östergötland har däremot inte utretts av någon extern part, vilket är en 
anledning till varför en sådan studie är motiverad att göra.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur primärvården i landstinget i Östergötland 
använder och arbetar med balanserade styrkort och om de styr sin verksamhet med hjälp dem, 
samt om den valda modellen är adekvat för landstinget. 
 
Genomförande: För att uppfylla syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi 
genomfört sex stycken personliga intervjuer med företrädare för primärvården i landstinget i 
Östergötland, från ekonomidirektören i Landstinget, via regionledningen, ned på enhetsnivå, 
som utgörs av vårdcentraler. Detta i syfte att få kunskap om hela kedjan, från högsta 
ledningen till enhetsnivå. Vi har avgränsat vår studie till primärsjukvården i västra länsdelen, 
eftersom arbetet i annat fall skulle ha blivit alltför tidskrävande inom ramen för 
uppsatskursen. Intervjumaterialet har kompletterats med en dokumentundersökning, som 
rymmer teoretisk litteratur och andra sekundärkällor, vilket har använts till referensramen. 
 
Slutsatser: Primärvården i landstinget i Östergötland har kommit ganska långt i sitt 
styrkortsarbete. Utifrån vad ledningen vill få ut av modellen, så är denna förhållandevis 
adekvat för att nå sitt syfte. Dock menar vi att man i dagsläget inte till fullo styr efter 
styrkortet. Genom ytterligare satsningar på strategiskt lärande och en tydlig begreppsbas, 
torde det finnas goda utsikter till att balanserade styrkortet används som ett väl fungerande 
styrverktyg. 
 

  

 



 



Summary 
 
Background: Management control is important for all kinds of activities, both in trade and 
industry and in the public sector since you must economize on scarce resources. There are 
nevertheless many different views on management control, which have changed with the 
times. With regard to the public sector in Sweden, the management control systems have 
changed radically the last half century, especially from the 1980s, due to depressions and 
increased focus on effectiveness. New approaches have been taken by many municipalities 
and county councils, both in Sweden and internationally, where the former management 
control systems have been abandoned in favour of result control, target costing, and activity-
based-costing, for example. Another new approach has been the Balanced Scorecard, which 
was introduced by Kaplan & Norton in a pioneering article in 1992. 
 
The Balanced scorecard is a multidimensional tool, originally intended to be used in trade and 
industry, but with regard to its nature, it has been adopted even by many non-commercial 
organizations, especially in Sweden. The County Councils have generally introduced the 
concept before the municipalities, even though there is an exception to every rule. One county 
council which is in the forefront is the County Council of Östergötland, which found the 
Balanced scorecard interesting as early as in 1992, even though it was then a tentative idea. 
Today, the whole organization is marked by the Balanced Scorecard approach. Strangely 
enough, no external evaluation has ever been made of the Balanced scorecard in the County 
Council of Östergötland, which we consider is an argument for doing so in a master thesis. 
  
Purpose: The purpose is to investigate how the primary care sector in the County Council of 
Östergötland uses the Balanced scorecard as a management control tool, and to discuss if 
Balanced Scorecard is an appropriate model for managing the organization. 
  
Procedure: The study is based on a qualitative method, where we have made six personal 
interviews with people working at different levels in the primary care sector in the County 
Council of Östergötland, in order to be able to get some knowledge of the whole chain. This 
approach coincides with our hermeneutic basic view. We have, with regard to the scarcity of 
time within the thesis course, been forced to make a delimitation, which means that we have 
only investigated the primary care in the western part of Östergötland. Then the study 
contains a documentary investigation, used as the theoretical frame of reference. 
 
Results: The results show that the primary care sector in the County Council of Östergötland  
have been quite successful in their work with the Balanced Scorecard so far. With regard to 
the management’s purpose, the model is quite adequate to reach their objectives. 
Nevertheless, we consider that the situation today indicates that they did not use the potential 
of the scorecards. Further commitments has to be done within the areas of strategic learning 
and a frame of reference, to be able to use the Balanced Scorecard as a that management 
control tool its was inteded to be, originally. 





  
 
 7 
 

1 INLEDNING................................................................................................................... 11 
1.1 BAKGRUND ............................................................................................................... 11 

1.1.1 Ekonomisk styrning inom sjukvården i Sverige................................................ 11 
1.1.2 Balanserade styrkort ........................................................................................ 13 

1.2 PROBLEMDISKUSSION................................................................................................ 14 
1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR............................................................................... 16 
1.4 AVGRÄNSNINGAR...................................................................................................... 17 
1.5 DISPOSITION.............................................................................................................. 18 

2 METOD........................................................................................................................... 21 
2.1 INLEDNING: VAD OCH VARFÖR .................................................................................. 21 
2.2 HERMENEUTISK GRUNDSYN MED INSLAG AV PRAGMATIK ......................................... 22 
2.3 KVALITATIV METOD.................................................................................................. 25 
2.4 DEDUKTIV METODANSATS......................................................................................... 26 
2.5 INSAMLING AV KVALITATIVA DATA .......................................................................... 27 

2.5.1 Öppna individuella intervjuer av semistrukturerad karaktär .......................... 28 
2.5.2 Urval av uppgiftslämnare................................................................................. 30 
2.5.3 Dokumentundersökning.................................................................................... 30 
2.5.4 Urval av sekundära källor................................................................................ 31 

2.6 METODKRITIK ........................................................................................................... 33 
2.7 SLUTSATSERNAS STATUS........................................................................................... 34 

2.7.1 Validitet ............................................................................................................ 35 
2.7.2 Reliabilitet ........................................................................................................ 36 

3 BALANSERADE STYRKORT .................................................................................... 39 
3.1 BAKGRUND ............................................................................................................... 39 
3.2 BALANSERADE STYRKORT......................................................................................... 41 
3.3 BEHOVET AV BALANSERADE STYRKORT.................................................................... 42 

3.3.1 Single-loop learning – ett sätt att upptäcka avvikelser .................................... 43 
3.3.2 Double-loop learning – ett sätt att utveckla lärande i organisationen ............ 44 

3.4 STYRKORTETS UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR............................................................ 46 
3.4.1 Vision................................................................................................................ 47 
3.4.2 Strategi ............................................................................................................. 47 

3.5 TOLKNING OCH UTFORMNING AV PERSPEKTIVEN OCH DERAS MÅTT .......................... 48 
3.5.1 Det finansiella perspektivet .............................................................................. 49 
3.5.2 Kundperspektivet.............................................................................................. 50 
3.5.3 Interna processperspektivet.............................................................................. 51 
3.5.4 Innovations- och lärandeperspektivet .............................................................. 52 

3.6 GENERELLA EGENSKAPER HOS MÅTTEN I STYRKORTET............................................. 53 
3.7 BALANSERADE STYRKORT I OFFENTLIG SEKTOR........................................................ 56 
3.8 SYFTET MED BALANSERADE STYRKORT I OFFENTLIG SEKTOR ................................... 58 
3.9 STYRKORTETS UPPBYGGNAD I OFFENTLIG SEKTOR.................................................... 59 

3.9.1 Vision och det finansiella perspektivet............................................................. 60 
3.9.2 Kundperspektivet.............................................................................................. 61 
3.9.3 Interna processperspektivet.............................................................................. 65 
3.9.4 Innovations- och lärandeperspektivet .............................................................. 65 

3.10 ERFARENHETER AV STYRKORT I SJUKVÅRD............................................................... 65 
3.10.1 Bristande användning och efterlevnad av styrkort .......................................... 67 
3.10.2 Obalanser i styrkorten och styrkort med oklara syften .................................... 67 
3.10.3 Professionsstrider............................................................................................. 69 



  
 
 8 
 

4 LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND ....................................................................... 71 
4.1 FAKTA OM LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND.............................................................. 71 

4.1.1 Verksamhet och professioner ........................................................................... 71 
4.1.2 Organisationsstruktur ...................................................................................... 72 
4.1.3 De delar av organisationen som är intressanta för vår studie ........................ 74 

4.2 BALANSERADE STYRKORT I LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND ................................... 75 
4.3 ENSKILDA STYRKORT ................................................................................................ 76 

4.3.1 Bakgrund till perspektiv för landstingsledning och närsjukvården i västra 
Östergötland..................................................................................................................... 76 
4.3.2 Landstingsledningens innevarande styrkort..................................................... 77 
4.3.3 Närsjukvårdens i västra Östergötlands innevarande styrkort ......................... 82 
4.3.4 Aggregat av vårdcentralernas innevarande styrkort ....................................... 86 

5 PRESENTATION AV INTERVJUER......................................................................... 91 
5.1 INTERVJUER MED OLIKA FÖRETRÄDARE FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND.......... 91 

5.1.1 Presentation av uppgiftslämnarna ................................................................... 91 
5.1.2 Tidpunkter för införande av styrkort i landstinget i Östergötland................... 92 
5.1.3 Syftet med balanserade styrkort i landstinget i Östergötland .......................... 94 
5.1.4 Visioner ............................................................................................................ 97 
5.1.5 Uttolkningen av och synen på styrkortsperspektiven ....................................... 99 
5.1.6 Styrkortens utformning och måtten i perspektiven......................................... 105 
5.1.7 Balansen mellan perspektiven i styrkorten..................................................... 110 
5.1.8 Styrkortets praktiska tillämpning ................................................................... 112 

6 ANALYS ....................................................................................................................... 117 
6.1 INLEDNING .............................................................................................................. 117 
6.2 SYFTET MED BALANSERADE STYRKORT .................................................................. 117 
6.3 UTFORMNING OCH UTTOLKNING AV STYRKORT OCH PERSPEKTIV ........................... 119 

6.3.1 Vision.............................................................................................................. 120 
6.3.2 Det ekonomiska perspektivet .......................................................................... 120 
6.3.3 Kundperspektivet............................................................................................ 122 
6.3.4 Interna processperspektivet............................................................................ 123 
6.3.5 Medarbetarperspektivet ................................................................................. 123 

6.4 BALANSEN I STYRKORTEN....................................................................................... 124 
6.5 STYRKORTENS FUNKTION........................................................................................ 126 

6.5.1 Vertikalt samband .......................................................................................... 127 
6.5.2 Horisontellt samband ..................................................................................... 128 
6.5.3 Styrkort och double-loop learning ................................................................. 129 

7 SLUTSATSER.............................................................................................................. 133 
7.1 INLEDNING – ÅTERKOPPLING TILL SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR........................ 133 
7.2 UPPFYLLS DET UTTALADE SYFTET MED STYRKORTEN SETT UTIFRÅN LEDNINGENS 
PERSPEKTIV? ....................................................................................................................... 133 
7.3 STYRS LANDSTINGETS OPERATIVA VERKSAMHET EFTER DE STYRKORT SOM TAGITS 
FRAM? 134 
7.4 ANVÄNDS BALANSERADE STYRKORT I LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND SÅSOM TEORIN 
ÄMNAT – ÄR MODELLEN ADEKVAT? .................................................................................... 135 
7.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.......................................................................... 136 

REFERENSER..................................................................................................................... 139 



  
 
 9 
 

BILAGA A: REFERENSER TILL NÅGRA ANDRA UPPSATSER OM 
BALANSERADE STYRKORT I SJUKVÅRDEN I SVERIGE...................................... 145 

BILAGA B: SAMMANFATTNING AV INTERVJUGUIDE ......................................... 147 

BILAGA C: VÅRDCENTRALERNAS AGGREGERADE STYRKORT..................... 149 
 



  
 
 10 
 



  
 
 11 
 

1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problemområde uppsatsen har för avsikt att 

behandla. Syfte med tillhörande forskningsfrågor presenteras, liksom avgränsningar och den 

målgrupp som uppsatsen i första hand riktar sig till. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomi handlar i grunden om att hushålla med knappa resurser (Ax et al. 2002; Carlton & 

Perloff, 2005), vilket innebär att de produktionsfaktorer man har att tillgå, i första hand arbete 

och kapital, måste utnyttjas på ett effektivt sätt för att de mål som har satts upp för 

verksamheten skall kunna nås (Merchant & Van der Stede, 2003). För detta krävs olika 

former av styrning. Ekonomistyrning är dock ett mångfasetterat begrepp och har definierats 

olika i litteraturen (Ax et al., 2002). En traditionell definition av ekonomistyrning är: 

 
”Ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där 

måttenheten är pengar.” (Ax et al., 2002, s. 64). 

 

I denna definition läggs fokus endast på en formaliserad planering och mätning som tar sin 

utgångspunkt i det som kan värderas utifrån monetära utgångspunkter. Därför har bredare 

ansatser formulerats, där även icke-finansiella parametrar givits utrymme. Genom detta 

förhållningssätt kan ekonomistyrning ges större relevans även inom områden som rör kunder, 

kvalitet och flexibilitet.  

 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål.” (Ax et al., 2002, s. 65). 

 

1.1.1 Ekonomisk styrning inom sjukvården i Sverige 

Ekonomistyrning är viktig i alla typer av verksamheter, även i produktion av offentliga 

nyttigheter (Anthony & Young, 1999). Hur denna styrning bör utformas är däremot inte 

självklart. För svenskt vidkommande har ekonomistyrningen i offentlig sektor under senare år 
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genomgått stora förändringar, inte minst från i mitten av 1980-talet och framåt (Aidemark, 

2001; Brorström, 1995; Brorström et al. 2004). Nya styrningsideal och -modeller, inte sällan 

hämtade från näringslivet, har applicerats på stat, kommuner och landsting, en process som 

har påskyndats av den finansiella krisen under 1990-talet, med dess ökade krav på 

kostnadsreducering och effektivitet i verksamheten. Honnörsord i förnyelsearbetet blev 

decentralisering, resultatstyrning och privatiseringar, och styrmodeller som exempelvis 

beställareutförarmodellen lanserades. (Brorström & Siverbo, 2002) 

 

Utvecklingen inom landstingssjukvården kan sägas spegla den allmänna trenden inom 

ekonomistyrning i offentlig sektor, men med den skillnaden att förändringsprocessen startade 

tidigare (Lundin & Söderholm, 1997). Från 1950-talet, då alltfler områden inom hälso- och 

sjukvården flyttades över från det gamla provinsialläkarsystemet till landstingen, till 

inrättandet av politiska direktioner under 1960-talet, gjorde att landstingens verksamhet ökade 

kraftigt i omfång. I takt med de alltmer utbyggda välfärdssystemen, växte även de 

administrativa systemen inom landstingen. Detta utmynnade, från 1970-talet, i ett ökat 

intresse för planeringssystem inom hälso- och sjukvården, liksom satte fokus på 

styrningsproblematiken i en allt större organisationsstruktur. Rambudgetering, som innebär att 

anslag fördelas som en ram till geografiska distrikt, infördes som ett sätt att komma ifrån de 

svårigheter man haft med att binda anslag till enskilda vårdinstitutioner. Metoden ansågs 

allmänt även vara ett bra sätt att möta de alltmer ansträngande ekonomiska förutsättningarna 

under 1970-talet, genom att budgetarbetet vid rambudgetering utgår från en fastställd 

skattesats och totalkostnadsram och att den utgör ett mer flexibelt styrningsinstrument jämfört 

med detaljstyrning. (Lundin & Söderholm, 1997) 

 

Trots detta handlade det dock fortfarande i stor utsträckning om detaljerad styrning. För att 

komma bort från detta, togs under 1980-talet nya grepp inom ekonomistyrningen, vilket 

sammanföll med olika decentraliseringsreformer inom landstingen. Ett nytt begrepp som 

skulle komma att prägla styrningen framigenom var målstyrning. (Lundin & Söderholm 

(1997). 

 
”Tanken med de nya styrformerna var att verksamheten skulle få givna ramar (i enlighet med 

rambudgeteringen) inom vilka man sedan hade relativt stor frihet att arbeta gentemot uppsatta 

mål.” (Lundin & Söderholm, 1997, s. 16) 
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Enligt Lundin & Söderholm (1997) var ett av syftena bakom målstyrningsreformen att genom 

decentralisering överföra det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten till 

verksamhetsföreträdarna. Genom detta flyttades även det administrativa ansvaret för 

styrningsfrågor över till enskilda kliniker och vårdcentraler, där verksamhetscheferna gavs 

större frihet att själva utforma sina respektive verksamheter. Även om decentraliseringen var 

ett svar på en växande kritik mot byråkratisering och ineffektiv resursanvändning, var det inte 

förrän i mitten och slutet av 1980-talet som de nya tankesätten på allvar fick fotfäste inom 

landstingskommunal sektor. Marknaden blev alltmer en förebild för att organisera även 

sjukvård i offentlig sektor. Genom att utsätta verksamheten för konkurrens och införa mer av 

marknadsekonomiska verktyg såg man större möjligheter till effektiviseringar (Brorström, 

1995). 

 

Ett vanligt sätt att kanalisera de nya strömningarna har varit att införa 

utförarebeställareorganisationer, som idag finns representerade i flera landsting (Brorström, 

2004). På samma sätt som vid målstyrning, förväntas de politiska beslutsfattarna i 

utförarbeställarorganisationer inte styra den dagliga verksamheten i detalj, utan förutsätts 

genom beställningar och avtal med olika vårdgivare styra verksamheten. Något som ligger väl 

i linje med denna tanke är balanserade styrkort, som under senare år har införts i ett flertal 

landsting (Melbi, 2004). 

 

1.1.2 Balanserade styrkort 

Balanserade styrkort lanserades ursprungligen av Robert S. Kaplan och David P. Norton i en 

artikel 1992 (Olve et al., 2003). Upprinnelsen var en kritik mot att gängse finansiella 

mätmetoder i en ny och snabbt föränderlig värld inte fungerade särskilt väl:  

 
”The traditional financial performance measure worked well for the industrial era, but they 

are out of step with the skills and competencies companies are trying to master today.” 

(Kaplan & Norton, 1992, s. 71). 

 

Kaplan & Norton (1992) menade att man inte skulle behöva välja mellan renodlade 

finansiella och operativa styrmått. Båda behövdes, varför ett nytt förhållningssätt ansågs vara 

nödvändigt. Man lanserade därför sitt balanserade styrkort, på vilket det rymdes olika typer av 

styrmått, såväl kvalitativa som monetära, inom ramen för fyra perspektiv:  
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”The balanced scorecard includes financial measures that tell the results of action already 

taken. And it complements the financial measures with operational measures on customer 

satisfaction, internal processes, and the organization’s innovation and improvement 

activities – operational measures that there are the drivers of future financial performance.” 

(Kaplan & Norton, 1992, s. 71). 

 

Även om konceptet med balanserade styrkort ursprungligen var ämnat för privata företag, är 

det enligt bland andra Olve et al. (1999; 2003) inte konstigt att modellen fått genomslag också 

inom offentlig sektor, mot bakgrund av att det handlar om flerdimensionell styrning. En av 

grundtankarna i balanserade styrkort är att verksamheten inte alltid bäst fångas genom 

finansiella mått, vilket är högst relevant i organisationer utan att uttalat vinstsyfte. Olve et al. 

(1999, s. 265) menar att styrkort är angeläget i ”[…] verksamheter med ett längre 

tidsperspektiv och där nyttan inte omedelbart går att avläsa i finansiella mått.” Styrkort i icke-

kommersiella organisationer har, enligt Olve et al. (2003), fått stort genomslag i många 

länder. För svenskt vidkommande vaknade intresset hos kommuner och landsting dock först i 

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, vilket gör att styrkortsarbetet ännu är en relativt 

ung företeelse, där implementeringen alltjämt pågår och där många landsting fortfarande 

arbetar med styrkort i pilotprojekt (Melbi, 2004).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Att införa och arbeta med styrkort kan vara förenat med vissa svårigheter. Enligt Olve et al. 

(2003) måste varje organisation som har för avsikt att införa balanserade styrkort arbeta 

långsiktigt: ”Organisationer som introducerar styrkort måste arbeta tålmodigt under många år 

innan de kan göra gällande att de har reformerat sina styrsystem.” (Ibid., s. 12). Det är inte 

ovanligt, menar författarna, att många organisationer som till en början ställt sig ytterst 

positiva till idén, när det sedan kommer till praktiskt arbete ibland till och med väljer att helt 

avbryta projektet. Ett annat fenomen som har uppdagats är att gamla styrmodeller ofta 

tenderar att ligga kvar parallellt med de nya. Denna samexistens försvårar full 

implementeringen och leder till att styrkort lätt bara blir ett halvhjärtat försök att undvika så 

kallad management by numbers – en alltför stor fokus på siffror.  

 

Liknande erfarenheter av styrkort finns, enligt Melbi (2004), i offentlig sektor. Många 

kommuner och landsting som säger sig styra sin verksamhet efter balanserade styrkort gör i 
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själva verket inte det, inte alltför sällan på grund av att man har misstolkat innebörden i 

styrkortskonceptet, som därmed riskerar att reduceras till en bokstavskombination. Ett 

problem i sammanhanget är att balanserade styrkort inte är en specifik modell, utan har 

ganska lösa ramar. Vad man lägger i sitt styrkort är i mångt och mycket individuellt och 

situationsberoende, vilket gör att det för en utomstående kan vara svårt att avgöra huruvida 

man verkligen har ett balanserat styrkort eller inte, menar Melbi (2004). 

 

Offentlig sektor, inte minst sjukvården, rymmer även andra aspekter, varav en har att göra 

med att landsting är professionsbaserade organisationer, där yrkesgrupper med stark identitet 

utövar stort inflytande på verksamheten. Detta kan få till följd att nya styrmodeller och 

arbetsmetoder möter ett helt annat motstånd än vad som är fallet i privata företag. 

Landstingen är därtill politiskt styrda organisationer, där agendan med relativt kort varsel kan 

ändras, vilket måste beaktas. (Brorström 1995; Aidemark, 2001; Lindkvist & Aidemark 

2005).  

 

Balanserade styrkort inom sjukvården är ett forskningsområde som är väl genomlyst i 

litteraturen. Det har till exempel skrivits ett flertal uppsatser och rapporter i ämnet. Referenser 

till några av dessa presenteras i bilaga A i slutet av uppsatsen. Listan är ingalunda komplett, 

vilket dels beror på att många av rapporterna inte är tillgängliga utan särskild access, men 

även på grund av att en fullständig redogörelse inte är befogad, eftersom det primära syftet 

med denna uppsats inte är att relatera resultaten till styrkortsarbetet i andra landsting. 

 

Spridningen i ansatser i rapporterna och uppsatserna är av naturliga skäl stor. Gemensamt är 

dock att få av studierna relaterar empiri till vad syftet med balanserade styrkort i teorisk 

mening är. Detsamma gäller frågan huruvida de studerade organisationerna verkligen styr 

efter sina uppsatta styrkort. Vad som ofta saknas är, som vi ser det, en mer djupgående 

teoretisk diskussion kring huruvida de studerade organisationerna de facto styr sina 

verksamheter efter det som var själva tanken bakom styrkortet när modellen lanserades, men 

även spörsmålet om huruvida man överhuvudtaget har styrkort i verksamheten. Avsaknaden 

av denna kritiska diskussion, menar vi, är ett skäl till varför en ny studie av balanserade 

styrkort i landstingskommunal sektor är värd att göra. Skulle bilden av misstolkade och/eller 

ej använda styrkort visa sig stämma, riskerar själva grundtanken med styrkort att gå förlorad, 

något som även skulle besanna den tes som Olve et al (2003) för om att havererade 

styrkortsprojekt i många fall är ett resultat av för låg ambitionsnivå.  
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Även om många studier gjorts i de landsting som har styrkort idag är landstinget i 

Östergötland obruten mark, vilket vi menar är ett skäl för en studie just där. Visserligen 

utvärderas styrkortsarbetet internt inom landstinget flera gånger årligen, men denna 

granskning tar inte avstamp från teoretiska utgångspunkter, utan är mer operativt inriktad där 

syftet endast är att relatera prestationer till förutbestämda nyckeltal (Årsredovisning 2004, 

Landstinget i Östergötland). Landstinget i Östergötland är, enligt vår mening, därtill 

intressant att studera då: 

 

• Styrkortarbetet har kommit långt jämfört med många andra landsting, vilket beror på 

att konceptet delvis infördes redan 1992. 

 

• Styrkortstänkandet genomsyrar idag hela organisationen, från den högsta politiska 

nivån ner på kliniknivå, vilket är viktigt för att dels kunna få en helhetsbild av 

styrkortsarbetet och dels bli varse ledningens ambitionsnivå.  

 

• Landstinget är för närvarande inne i en förändringsfas där de styrkort man har är 

ämnade att bytas ut inför år 2006, vilket gör det möjligt att relatera innevarande 

styrkort till de nya, något som gör att man kan se hur landstinget har arbetet med 

styrkort, inte minst då man har arbetet i färskt minne. 

 

Även om vi koncentrerar oss på landstinget i Östergötland så vill vi redan här poängtera att 

uppsatsen inte sker på uppdrag av dem, utan har tillkommit som ett resultat av den lucka som 

vi sett i tidigare forskning inom området. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur landstinget i Östergötland använder och arbetar 

med balanserade styrkort och om de styr sin verksamhet med hjälp dem och om den valda 

modellen är adekvat för landstinget. För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor 

uppställts: 

 

• Uppfylls det uttalade syftet med styrkorten sett utifrån ledningens perspektiv? 



  
 
 17 
 

• Hur används balanserade styrkort i landstinget i Östergötland, och styrs den operativa 

verksamheten efter de styrkort som tagits fram? 

 

• Används balanserade styrkort i landstinget i Östergötland såsom teorin ämnat – är 

modellen adekvat? 

 

Hur leder oss dessa frågeställningar fram till uppfyllande av syftet? Vi menar, att för att kunna 

ta reda på om styrkortsmodellen är adekvat eller inte, måste vi först se vad landstinget ansåg 

syftet med balanserade styrkort vara när man beslutade sig för att införa det, samt skaffa oss 

en uppfattning om hur arbetet med styrkort därefter fortlöpt.  

 

För att kunna avgöra om styrkortsarbetet varit lyckat måste man, som vi ser det, även få 

klarhet i om det uttalade syftet med styrkortet uppfyllts genom landstingets styrkortsarbete. 

Man måste även ställa sig frågan om det var så här modellen var ämnad att användas, eller om 

en annan tolkning av modellen skulle kunna leda till att landstinget i Östergötland bättre 

tillgodosåg sina behov? Således är det viktigt att se hur väl modellen som använts stämmer 

överens med vad balanced scorecard-teoretikerna avsåg med modellen. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna inom ramen för en tio veckors 

uppsatskurs, har vi funnit det nödvändigt att avgränsa studien. Detta har gjorts genom att vi 

har valt att titta på ett verksamhetsområde inom landstinget i Östergötland, närsjukvården. 

Denna i sin tur är uppdelad i tre geografiska delområden, där vi har valt att fokusera på 

närsjukvården i västra Östergötland. Här har vi undersökt styrkortsarbetet inom 

underavdelningen primärvården i västra länsdelen, vilket har gjorts genom att intervjua fyra 

vårdcentraler i regionen. Deras styrkortsarbete har ställts mot styrkorten på nivåerna ovanför, 

detta för att se hela kedjan i styrkortsarbetet. Genom avgränsningarna blir processen 

visserligen något begränsad, men hanterbar.   
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1.5 Disposition 

 
 

 
Figur 1:1, “Uppsatsens upplägg“. 

 

Kapitel 2 

I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts och den bakomliggande 

vetenskapsteoretiska diskussionen. Hur uppsatsen rent praktiskt har utformats avhandlas 

också och vilka implikationer detta kan få på de slutsatser som dras i uppsatsen. 

 

Kapitel 3 

I detta kapitel återfinns uppsatsens teoretiska referensram, som omfattar bakgrund till och 

presentation av balanserade styrkort, vad syftet med styrkort är, hur det tas fram och arbetas 

med och hur styrkort används i kommersiella respektive icke-kommersiella organisationer. 

 

Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras landstinget i Östergötland övergripande, hur organisationen är 

uppbyggd och hur olika styrkort ser ut, både de innevarande och de kommande inför 2006. 

 

Kapitel 5 

Här återfinns intervjumaterialet från de intervjuer som företagits, med företrädare för 

landstingsledningsnivå (ekonomidirektör Mikael Borin), ledningsnivå för närsjukvården i 

västra Östergötland (Eleonor Thelaus), och enhetscheferna på de fyra vårdcentraler som ingår 

i vår studie.  
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Kapitel 6 

Detta kapitel är avsett för analys. 

 

Kapitel 7 

Detta kapitel rymmer slutsatser och diskussion där vi återknyter till syfte och frågeställningar 

som fanns i det inledande kapitlet. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts och den bakomliggande 

vetenskapsteoretiska diskussionen. Hur uppsatsen rent praktiskt har utformats avhandlas 

också.  

 

 

2.1 Inledning: vad och varför  

Metod är inte helt lätt att få grepp om. Holme & Solvang (1997, s. 13), med hänvisning till 

White Riley (1963), menar att: ”Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och 

tolkning av information som hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället.” Metod är ett 

verktyg för problemlösning. Per definition kan allt som bidrar till detta räknas dit. Det innebär 

dock inte med automatik att alla metoder är lika användbara eller lika bra. Med hänvisning till 

Hellevik (1980), ställer Holme & Solvang (1997) upp ett antal kriterier som vad som bör vara 

uppfyllt för att en viss metod skall kunna användas inom samhällsvetenskaplig forskning: 

 

• Man måste spegla den verklighet som studeras. 

• Forskaren måste göra ett systematiskt urval av information. 

• Informationen skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

• Resultaten skall presenteras på ett sådant sätt att andra kan granska och utvärdera 

hållbarheten i argumenten. 

• Resultaten skall främja ny kunskap. 

 

Punkterna ovan kan vid en första anblick verka självklara, inte minst eftersom metod, enligt 

Jacobsen (2002), ofta uppfattas som ett tekniskt hjälpmedel som enkelt kan användas som 

mall för flertalet undersökningar. Riktigt så enkelt är det dock inte. Holme & Solvang (1997) 

menar att det alltid kommer att finnas problem i samband med att realisera idealen, eftersom 

det råder delade meningar om hur verkligheten är beskaffad, om det går att erhålla kunskap 

om verkligheten och om det finns någon objektiv sanning att förhålla sig till. Thurén (2005a) 

menar att dessa vetenskapsteoretiska frågor utgör grunden för varje ställningstagande som 
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görs. Antagonismen mellan olika ideal är dock inte ny, utan har sina rötter i antiken (Edman, 

Nationalencyklopedin, 2005-11-05). 

 

Avståndet mellan olika forskningsideal och verklighetsuppfattningar sätter fokus på varför 

metod är relevant att diskutera. Kunskaper i metod är dock inget självändamål, utan skall 

enligt Holme & Solvang (1997, s. 11): ”[utgöra] ett redskap för att uppnå de målsättningar 

man har med olika undersökningar och sin forskning”. Metod ger inga svar på de frågor man 

ställer, utan syftar enbart till att underlätta i arbetet fram till dessa slutsatser: ”Metodlära ger 

oss grunden för systematiskt och planmässigt arbete kring frågor som rör vem, vad, hur och 

varför beträffande samhälleliga problem.” (Holme & Solvang, 1997, s. 11). Jacobsen (2002) 

för resonemanget vidare och menar att metod tvingar undersökaren igenom vissa steg, som, 

förutom att vara till gagn för ett systematiskt arbete, förhoppningsvis skall minska risken för 

att de slutsatser som dras blir ett resultat av undersökningen själv, så kallade 

undersökningseffekter. Det finns, enligt Jacobsen (Ibid., s. 21), två viktiga krav som måste 

uppfyllas: 

 

1) Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 

2) Empirin måste tillförlitlig och trovärdig (reliabel). 

 

Validitet och reliabilitet är parametrar som påverkas av en rad olika faktorer, varför de är 

viktiga att beakta och därför kommer att tas upp mer ingående senare i detta kapitel. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att metod tjänar två huvudsyften, dels som ett redskap under 

arbetets gång och dels som ett verktyg för utvärdering av slutsatsernas status. I kombination 

med att uppfattningen om verkligheten och dess beskaffenhet inte är homogen, är det viktigt 

att klargöra de metodologiska val och överväganden som har gjorts i denna uppsats. 

 

2.2 Hermeneutisk grundsyn med inslag av pragmatik 

Vårt arbete utgår från en hermeneutisk, eller tolkningsbaserad, vetenskapsteoretisk grundsyn. 

Målet för studien är att försöka tolka och förstå ett socialt fenomen, i det här fallet styrkort i 

landstinget i Östergötland, snarare än att söka fastlägga kausala samband mellan orsak och 

verkan. Styrkort är, enligt vår uppfattning, en alltför heterogen modell för att kunna användas 

för en renodlat positivistisk ansats, eftersom varje styrkort är unikt. En positivistisk ansats, där 
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målet är att fastslå kausala samband, skulle lätt kunna förmedla en absolut bild av modellen, 

vilket vi tror skulle bli tämligen missvisande. Vi ser, i likhet med Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2001), snarare på verkligheten som att det finns ett antal perspektiv eller bilder av ett 

och samma skeende. 

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är den hermeneutiska skolan betydligt mer mångfasetterad 

och svårgreppbar än sin motsats, eftersom den har ett antal paralleller i litteraturen, såsom 

historicism, aktörssynsätt och dialektik. Gemensamt är dock utgångspunkten att: ”Forskaren 

[…] med inlevelse och engagemang [bör] söka tränga in, deltaga i, det fenomen som skall 

studeras […]” (Ibid., s. 43). Enligt Gilje & Grimen (1992) är en av grundvalarna inom 

hermeneutiken att förståelse alltid bygger på vissa förutsättningar. Hermeneutikern menar att 

det aldrig går närma sig världen förutsättningslöst. Denna tes, menar vi, är högst rimlig. Vi 

har genom studier i bland annat företagsekonomi inhämtat kunskaper, som kan ha inverkat på 

de forskningsfrågor som ställts liksom valet av perspektiv för uppsatsen. Detta innebär att vi 

redan före uppsatsens tillkomst har blivit aktörer i forskningsprocessen. Vi står inte avskilda 

från den verklighet som studeras, vilket, enligt Lundahl & Skärvad (1999), dock inte står det 

hermeneutiska idealet främmande och därför utgör något större problem.  

 

Men det stannar inte här. Uppsatsskrivande är en pågående process, där nya intryck och 

insikter läggs till tidigare erfarenheter och som sedan används vidare i arbetet. Processen kan 

visas av den så kallade hermeneutiska spiralen, som återfinns i figur 2:1 på nästa sida. 

 

 

 
 

 
Figur 2:1, ”Den hermeneutiska spiralen”, Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), s. 222. 
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Utifrån vår förförståelse om styrkort har uppsatsens problemställning och syfte formulerats, 

forskningsfrågor har ställts. Med Erikssons & Wiedersheim-Pauls (2001) terminologi, har 

därefter ett slags dialog förts med det material som samlats in under uppsatsens gång, vilket 

genererat nya infallsvinklar och frågor, som i sin tur har ställts mot empirin. Denna procedur 

torde, enligt vår mening, ske i flertalet av rapport- och uppsatsarbeten, eftersom ökad insikt 

nås först under arbetets gång. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) använder uttrycket dialog 

för att understryka att det handlar om en tvåvägskommunikation, som trots sin muntliga 

karaktär inte behöver exkludera sekundärt material. Ett konkret exempel på hur den 

hermeneutiska spiralen har gjort avtryck i vårt arbete gäller de gjorda intervjuerna, där vår 

ökade kunskap om balanserade styrkort kunnat utnyttjas bättre allt eftersom.  

 

Hermeneutik och positivism framställs ofta som varandras motpoler. Jacobsen (2002) menar 

att denna bild behöver nyanseras, så till vida att det i praktiken inte finns så vattentäta skott 

mellan skolorna. Ett exempel på ett slags gyllene medelväg – en pragmatisk hållning, menar 

Jacobsen (2002), skulle vara filosofen Karl Popper. Denne förkastar det positivistiska 

antagandet om generella lagbundenheter, men ratar samtidigt det hermeneutiska påståendet 

om att allting är unikt. Jacobsen (Ibid., s. 40) menar, åter med hänvisning till Popper, att ”[…] 

sociala system är underkastade vissa lagar, men att dessa inte är absoluta så som de man 

finner inom naturvetenskapen”. Popper anser sig finna belägg för att det finns fenomen som 

upprepar sig med viss regularitet även i en samhällelig kontext. Han ställer sig dock avog till 

tanken på att det inom samhällsvetenskaperna skulle finnas kausalitetssamband mellan orsak 

och verkan, utan ersätter istället sambandet med ett sannolikhetsbegrepp. Poppers resonemang 

skulle således göra det lättare att anlägga andra perspektiv på samhällvetenskaplig forskning 

än det rent hermeneutiska.  

 

Jacobsen (2002) anser, trots nyanseringen, att det kunskapsteoretiska dilemmat inom 

hermeneutiken alltjämt kvarstår: ”Vad vi ser är beroende av vad vi är intresserade av, vad vi 

har lärt oss att se och vad vi har lärt oss att inte se.” (Ibid., s. 41). Problemet som följer av 

detta är att uppställda hypoteser aldrig kan förkastas, eftersom de är ett resultat av tolkningar, 

där den enes utsago inte är mer rätt eller fel än den andres. En lösning på problemet skulle 

kunna vara intersubjektivitetsbegreppet, där utgångspunkten visserligen är att verkligheten är 

subjektiv men där flera forskare, givet liknande förutsättningar och oberoende av varandra, 

skulle komma fram till liknande slutsatser. Detta skulle i så fall borga för att utfallet bättre 
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stämmer överens med verkligheten. Resonemanget, om det är korrekt, innebär att det trots allt 

skulle finnas en verklighet fri från forskarens subjektiva uppfattningar och som kan studeras 

med hjälp av empiriska undersökningar. Denna form av ”empirism” ligger nära den så kallade 

naturalistiska skolan, som hävdar att det finns en verklighet utanför forskaren – ”en ’natur’ 

som kan återges någorlunda – men aldrig helt – korrekt” (Jacobsen, 2002, s. 42). 

 

Ifrågasättandet av gränserna mellan hermeneutik och positivism är relevant också för vår 

studie. Även om vår vetenskapssyn i grunden hermeneutisk, kan det inte uteslutas att det finns 

saker som skulle kunna ha en mer allmän giltighet. Vi har därför inte lämnat trender och 

samband utan kommentar i de fall de uppdagats, även om det uttalade syftet inte har varit att 

medvetet söka efter denna typ av samband. Dessutom finner vi tanken på intersubjektiv 

prövbarhet tilltalande. Studenter med liknande förutsättningar som vi och med samma syfte 

tror vi mycket väl skulle kunna komma fram till, om än inte identiska, så åtminstone 

närliggande slutsatser. Detta är en förhoppning. Att ansatserna skulle formuleras exakt 

likadant eller att använd litteratur skulle bli exakt identisk, kan dock vara en alltför naiv 

föreställning, men vi menar att det trots detta ändå blir fel att tala om en renodlat 

hermeneutisk ansats. I praktiken torde vår utgångspunkt ligga någonstans mellan hermeneutik 

och positivism. 

 

2.3 Kvalitativ metod 

Det finns, enligt Lundahl & Skärvad (1999), ett tydligt samband mellan den 

vetenskapsteoretiska diskussionen och de metodval som görs, något som visas av figur 2:1. 

Det hermeneutiska synsättet ligger till grund för den kvalitativa metoden för datainsamling, 

varför det är naturligt för oss att välja denna. Den kvalitativa metoden har, enligt Holme & 

Solvang (1997), en ringa grad av formalisering, vilket innebär att vi inte kommer att använda 

insamlat material för statistiska ändamål, utan primärt ser på vilka specifika erfarenheter 

studerade organisationer i landstinget i Östergötland har haft av styrkort. Detta hindrar oss 

emellertid inte från att ta upp trender och samband, dock utan att resonera i termer av 

statistiska mått.  
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Figur 2:2, ”Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och metodlära”, Lundahl & Skärvad 

(1999), s. 44. 

 

Med hänvisning till att styrkort inte är något homogent begrepp anser vi att detta är ytterligare 

ett skäl som talar för en kvalitativ metod. En kvantitativ undersökning, exempelvis en enkät, 

innebär en risk för att de frågeställningar som ryms i undersökningen missuppfattas om 

begreppen är vaga, vilket kan leda till att insamlat material blir både svårhanterligt och 

svårtolkat.  

 

2.4 Deduktiv metodansats  

Det finns två huvudsakliga metoder när det gäller datainsamling, deduktiv metod och induktiv 

metod, vilka lite slarvigt kan uttryckas som ”från teori till empiri” respektive ”från empiri till 

teori” (Jacobsen, 2002, s. 34). Resonemanget visas av figur 2:3 nedan.  
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Teori (modell) 

 

  Generalisering  Hypoteser 

 

 

  Observationer  Observationer 

 

Verkligheten 

Induktiv ansats                         (mätning, tolkning)  Deduktiv ansats 

 

 

 

Figur 2:3, ”Induktiv och deduktiv ansats”, Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), s. 220. 

 

 

Vi använder i huvudsak oss av en deduktiv metodansats i det att vi ställer användningen av 

balanserade styrkort i landstinget i primärvården i Östergötland mot den teoretiska litteraturen 

kring styrkort. Detta ligger väl i linje med syftet, att bland annat utröna huruvida 

styrkortsmodellen används såsom som teorin ämnat. Men samtidigt är det inte omöjligt att en 

deduktiv studie mycket väl skulle kunna ha en generell applicerbarhet, om än inte i lika hög 

grad som en kvantitativ undersökning med en positivistisk ansats. (Patel & Davidson, 2003 & 

Patton, 2002) Vi har dock valt att utgå från en deduktiv ansats. 
 

2.5 Insamling av kvalitativa data  

För att samla in data har vi dels genomfört kvalitativa forskningsintervjuer, vilka utgör 

uppsatsens primärdata, och dels gjort en så kallad dokumentundersökning, som består av 

sekundärt material. Dessa båda metoder utgör grundstommen i kvalitativa metoder (Jacobsen, 

2002). Vad som inledningsvis utgör en kvalitativ forskningsintervju är dock en fråga som inte 

är helt självklar. I litteraturen finns det, enligt Patel & Davidson (2003), en uppsjö av aspekter 

relevanta för kvalitativa forskningsintervjuer, både när det gäller utförande och tillämpning. 

Detta har sin grund i heterogeniteten inom den kvalitativa forskningen. Det övergripande 

syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är dock att ”[…] upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattning 

om något fenomen” (Ibid., s. 78). Då det inte finns ”en” modell för kvalitativa intervjuer, 

visar vi nedan hur vi mer konkret har gått tillväga. 
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2.5.1 Öppna individuella intervjuer av semistrukturerad karaktär 

Vi har genomfört sammanlagt sex stycken så kallade öppna individuella intervjuer med 

företrädare för landstinget i Östergötland. Detta har gjorts på olika nivåer, på 

landstingsledningsnivå, på ledningsnivå i närsjukvården i västra Östergötland, och på 

enhetsnivå i fyra utvalda vårdcentraler inom primärvården i västra Östergötland. Intervjuerna 

har tagit cirka 1 - 1,5 timmar vardera i anspråk att göra. Den öppna individuella intervjun 

kännetecknas, enligt Jacobsen (2002), grundläggande av att parterna samtalar i vanlig enkel 

dialog.  

 

Vi har även gjort ett två intervjuer över telefon med två andra uppgiftslämnare, Urban Svan, 

controller på landstinget i Östergötland, och Märit Melbi, styrningsansvarig på Sveriges 

Kommuner och Landsting. Syftet med telefonintervjuerna, som gjordes under uppsatsens 

inledningsskede, var att sondera terrängen kring utredningar om balanserade styrkort i 

landstingen i Sverige i allmänhet och i Östergötland i synnerhet. Vi betraktar 

telefonintervjuerna som pilotintervjuer i det att de gav oss värdefull grundinformation 

angående huruvida balanserade styrkort används inom dessa områden samt vilka som arbetar 

med styrkort. Karaktären av pilotintervjuer är en av anledningarna till varför de explicit inte 

finns återgivna i uppsatsen.  

 

Alla intervjutekniker har både för- och nackdelar. Det finns, som vi ser det, generellt ett värde 

i sig att genomföra intervjuer fysiskt på plats, eftersom man sitter ansikte mot ansikte med den 

man samtalar med. Det blir därigenom lättare att bli varse kroppsspråk och tonfall jämfört 

med om konversationen sker per telefon. Själva intervjuprocessen är, enligt Kvale (1997, s. 

49), viktig eftersom ”[…] den muntliga diskursen [skall] förvandlas till texter som ska 

tolkas”. Detta är av förklarliga skäl inte minst viktigt då vi har en hermeneutisk grundsyn. Det 

finns fler fördelar med intervjuer på plats, till exempel att samtalet under personliga intervjuer 

blir mer lediga (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003).  

 

Telefonintervjuerna har främst valts på grund av att det är en kostnadseffektiv metod att 

snabbt erhålla primärdata och att intervjuerna har haft karaktären av pilotintervjuer, vilket gör 

att personiga intervjuer i detta fall har bedömts bli alltför resurskrävande. 

 

Under de personliga intervjuerna har vi valt att använda oss av bandspelare, vilket har 

godkänts av samtliga uppgiftslämnare. För att avdramatisera, användandet av bandspelare har 
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vi i majoriteten av fall redan vid förfrågningarna om att få göra intervjuer lagt fram idén. Det 

är, enligt Jacobsen (2002), inte ovanligt att folk reagerar negativt på att bli inspelade, vilket 

kan leda till mer reserverade svar eller att intervjuer inte blir av. Även om vi inte har mött 

något större motstånd mot att vi spelat in samtalen, har det hänt att någon uppgiftslämnare 

under själva intervjun ägnat stor uppmärksamhet åt bandspelaren och troligen känt sig ovan 

alternativt obekväm med mediet, vilket kan ha resulterat i att avlagda svar blivit något 

reserverade. Men det har ändå överlag funnits en förståelse för vår situation som 

uppsatsförfattare, och man vill inte bli feltolkad. 

 

Att använda bandspelare har, enligt oss, sammantaget således fler fördelar än nackdelar, 

eftersom det är praktiskt att i efterhand snabbt och enkelt kunna gå tillbaka och lyssna om 

exakt vad som har sagts. Med liknande motivering har vi i nära anslutning till intervjuerna 

valt att renskriva materialet i sin helhet, för att till exempel kunna göra korrekta citat. Rent 

metodmässigt följer med bandning, enligt Kvale (1997), att intervjuaren och uppgiftslämnaren 

kan koncentrera sig på ämnet för diskussionen, vilket leder till ett bättre utfall. Intervjuaren 

slipper att hela tiden tvingas nedteckna vad som sägs. Jacobsen (2002) menar dessutom att 

intervjuer flyter bättre med bandspelare. Vi har dock fört parallella anteckningar för att inte 

riskera att missa något, vilket har underlättats av att vi har varit två intervjuare vid varje 

frågetillfälle. Det har vid något intervjutillfälle dessutom funnits ganska mycket 

bakgrundsljud, med försämrad ljudupptagning som följd, vilket gjort de förda 

parallellanteckningarna ytterst värdefulla. 

 

Samtliga intervjuer har varit av så kallad semistrukturerad karaktär, vilket, enligt Jacobsen 

(2002), innebär att vi har haft ett nedtecknat manus med frågor, en intervjuguide, som kan ses 

som en form av förstrukturering. Intervjuguiden finns i sammandrag i bilaga B i slutet av 

uppsatsen. Enligt Patton (2002) tjänar en intervjuguide som en garant för att intervjuerna blir 

någotsånär likartade: ”An interview guide is prepared to ensure that the same basic lines of 

inquiry are persued with each person interviewed” (Patton, 2002, s. 343). Detta till trots, har 

uppgiftslämnarna i vårt fall varit ganska fria i det som har kunnat avhandlas. Vi ser vissa 

risker med att använda en intervjuguide slaviskt, eftersom få intervjusituationer är lika. En del 

uppgiftslämnare är mer öppna än andra, varför vissa frågor i en del fall aldrig har behövt 

ställas, medan andra intervjuer har krävt mer av styrning. Styrningsinslaget är viktigt, då vi 

har varit intresserade av vissa saker kring styrkort framför andra. Problemet med 

intervjuguider är att de krockar med det kvalitativa forskningsidealet om att undersöka det 
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unika. Vi menar dock att det är oundvikligt. Det är omöjligt att rent praktiskt följa den 

kvalitativa normen fullt ut.  

 

2.5.2 Urval av uppgiftslämnare 

Att hitta bra uppgiftslämnare till intervjuer är lika viktigt som svårt, men, enligt Jacobsen 

(2002) likväl en elementär förutsättning för att utfallet skall bli bra. Urvalet är därför en viktig 

del, om än att kraven är något lägre ställda vid en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ, 

eftersom antalet uppgiftslämnare av praktiska skäl inte kan bli lika många vid djupintervjuer 

som vid enkätundersökningar. Syftet är att utröna den enskilda uppgiftslämnarens syn på 

problemet snarare än att skapa en mer generell och representativ bild, varför 

representativiteten blir mindre relevant. 

 

De personer vi har intervjuat har kommit till vår kännedom på flera sätt, dels genom egna 

sökningar och dels genom rekommendationer från respektive uppgiftslämnares medarbetare. 

Vi upplever generellt att vi har fått göra intervjuer med relevanta och kunniga personer inom 

landstinget, även på ledningsnivå, vilket förhoppningsvis gjort avtryck i studien. Det är inte 

alltid enkelt att få träffa personer i ledande ställning, vilket vi har fått erfara genom att tillfälle 

till intervjuer inte givits förrän en bit in i uppsatskursen.  

 

Inom kvalitativ metodforskning finns det enligt Jacobsen (2002) flera kriterier för att välja 

uppgiftslämnare. Urvalsformerna leder till att vissa personer intervjuas men inte andra. Vi 

har, med Jacobsens terminologi, försökt att arbeta efter det så kallade informationskriteriet, 

vilket innebär att man väljer ut de uppgiftslämnare som man tror kan ge riklig och god 

information. Det kan dock vara svårt att hitta rätt personer utan att först veta om de är goda 

informationskällor eller inte, vilket är fallet när vi gått på rekommendationer från andra.  

 

2.5.3 Dokumentundersökning 

Den andra delen av den kvalitativa metoden i vår uppsats består av en 

dokumentundersökning, vars syfte är att komplettera primärdata. Enligt Jacobsen (2002) 

spelar dokumentundersökningen en viktig roll när forskaren vill ställa sin empiri i relation till 

vad andra har kommit fram till, något som är relevant inte minst för en studie av deduktiv 

karaktär. Dokumentundersökningen består i vårt fall av teoretisk litteratur och 
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forskningsartiklar, av vilka merparten är hämtade från Linköpings universitetsbibliotek och 

databaser med access från samma lärosäte. Därtill kommer externt material, inte minst från 

landstinget i Östergötland och från Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har även tagit del 

av uppsatser och rapporter relaterade till balanserade styrkort i sjukvård i Sverige, samt 

hämtat material från hemsidor på Internet. 

 

2.5.4 Urval av sekundära källor 

Citatet ”Att berätta är att välja” (Thurén, 2005b, s. 87) belyser ett av problemen med källor 

generellt. Det är, enligt Thurén, i stort sett omöjligt att ge en helt komplett beskrivning av 

någonting, då urvalet av referenser är för stort, vilket får till följd att: ”En berättelse kan aldrig 

vara en spegelbild, den kan inte bli mer än en ofullständig skiss av verkligheten.” (Ibid.) 

Genom detta tvingas undersökaren att sålla i sitt material. Ett närliggande dilemma, som 

Jacobsen (2002) tar upp, är att i stort sett alla sekundära källor är ett resultat av andra syften 

än vad som är aktuellt i en ny uppsats, varför materialet bör användas med viss försiktighet.  

 

Då vi i stor utsträckning förlitat oss på de sekundära källor som finns tillgängliga inom 

Linköpings universitetsbibliotek, finns det här skäl att ifrågasätta hur pass representativ denna 

litteratur är inom just vårt forskningsområde. Urvalet får visserligen anses vara stort, men de 

sökningar som gjorts i den nationella Libris-katalogen har i några fall visat på att presumtivt 

relevant litteratur saknas vid Linköpings universitet. Samma problem gäller databaserna, där 

tidskrifter som enligt uppgift skall finnas vid Linköpings universitet vid närmare kontroll inte 

gör det. För att överbrygga problemet har vi i några fall låtit beställa litteratur från andra 

bibliotek, men proceduren är tidskrävande och därför inte alltid motiverad inom ramen för en 

kort uppsatskurs. Den mest grundläggande litteraturen kring balanserade styrkort tror vi dock 

skall finnas i Linköping, eftersom urvalet delvis har stämts av mot referenslistorna i den 

litteratur vi tagit del av och som inte härrör från Linköping.  

 

När det gäller artikeldatabaserna finns det ett annat problem som vi ser det, och det är att 

flertalet av ekonomiska tidskrifter har anglosaxisk anknytning. Detta skulle kunna vara 

negativt, eftersom vi skriver om balanserade styrkort ur ett mer renodlat svenskt perspektiv, 

som kanske inte alltid stämmer överens med företrädesvis de amerikanska erfarenheterna av 

styrkort i icke-kommersiella organisationer. 
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Enligt Lundahl & Skärvad (1999) finns det även både för- och nackdelar med att nyttja 

empiriska data från internet. Enkelheten och att snabbt få tillgång till riklig information utgör 

de främsta företrädena, liksom att hitta hänvisningar till andra källor och personer som kan 

tjäna som uppslag till nya referenser. Men det är samtidigt viktigt att vara noggrann i sitt 

urval, eftersom ”informationsutbudet [vida] överstiger […] konsumtionen av information” 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 143). De internetkällor vi har använt har enbart varit knutna till 

de organisationer som är aktuella för vår studie, varför vi inte ser någon större fara i att 

använda dessa källor. 

 

Enligt Thurén (2005b) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) finns det fyra huvudsakliga 

principer för källkritik: 

 

• Äkthet – att källan är det den utger sig för att vara. 

 

• Tidssamband – att ju längre tid som förflutit mellan händelse och en berättelse om en 

händelse, desto större anledning att tvivla på källan. 

 

• Oberoende – att källan skall kunna stå för sig själv, att den inte är en avskrift till 

exempel. 

 

• Tendensfrihet – att det inte skall finnas någon misstanke att källan är ett resultat av 

någons ekonomiska eller politiska intresse av att förmedla en falsk verklighetsbild. 

 

Även om kriterierna ter sig såväl enkla som självklara, är de enligt Thurén (2005b) svåra att 

använda i praktiken. Detta gäller även för kvalificerade forskare. Som vi ser det, är samtliga 

kriterier relevanta att diskutera i samband med denna uppsats.  

 

Äkthetskriteriet är viktigt, inte minst mot bakgrund av att vi använder internetkällor som 

referenser. Som redan har tagits upp, finner vi dock adresserna relevanta och föga 

kontroversiella, varför risken att de skulle vara ”falska” torde vara liten. Detsamma anser vi 

gälla för Linköpings universitets hemsida och databaserna kopplade till universitetet. 

 



  
 
 33 
 

Tidssambandet är enligt vår mening inte särskilt relevant för den litteratur som använts i 

uppsatsen. Däremot torde det vara betydligt mer relevant när det gäller intervjumaterialet, 

eftersom uppgiftslämnarnas åsikter kring införandet av styrkort i landstinget i Östergötland i 

vissa fall kan ha några år på nacken. Man kan glömma eller omedvetet lägga till. 

 

Beroendekriteriet är av intresse, eftersom källorna i den teoretiska referensramen i viss 

utsträckning bygger på varandra. Kaplan & Nortons (1992) ursprungliga modell har 

utvecklats, både av författarna själva och av andra, vilket gör att källorna inte står helt 

oberoende. Dock menar vi att det hela är något långsökt, mot bakgrund av att vi har källorna 

som utgångspunkt för studien och dessutom presenterar dem. 

 

Tendenskriteriet tar fasta på vilka syften en viss författare har haft med sitt material. Det är för 

oss dock av lätt insedda skäl svårt att avgöra huruvida detta är ett problem eller inte. Det är 

här åter värt att knyta an till det faktum att artikeldatabaserna och litteraturen i viss mån tar sin 

utgångspunkt i amerikanska förhållanden. Det är därtill värt att notera att synen på styrkort 

delvis är ideologiskt färgad, beroende på vilken roll man anser att offentlig verksamhet bör 

spela generellt i ekonomin. 

 

2.6 Metodkritik  

Det finns både för- och nackdelar med att välja en viss metodisk ansats. Till en av fördelarna 

med kvalitativa metoder kan, enligt Jacobsen (2002), räknas flexibiliteten. Författaren ser den 

kvalitativa undersökningen som en interaktiv process, där problemställningen som ligger till 

grund för arbetet inte är någon statisk konstruktion, utan kan ändras efter hand som mer 

kunskap erhålls. Detta stämmer även väl in på arbetsgången enligt den hermeneutiska spiralen 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

Mer konkret har vi under uppsatsens gång funnit det nödvändigt att utveckla, nyansera men 

även ändra på de ursprungliga frågeställningar och idéer vi hade när arbetet började. Området 

kring balanserade styrkort visade sig vara betydligt mer utrett, både inom akademin och ute 

på fältet, än vad vi trodde. Det tog därför tid att hitta en unik ansats. Enligt Jacobsen (2002) 

finns det fler fördelar med kvalitativ metod, bland annat öppenheten, som innebär att större 

vikt kan läggas vid detaljer och nyanser. I sin extrem innebär detta att forskaren på förhand, i 

ytterst ringa grad, har bestämt vad han eller hon skall leta efter i sin undersökning. 
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Öppenheten kan till exempel komma till uttryck i intervjuer, där uppgiftslämnaren, istället för 

att fylla i ett på förhand fastställt frågeformulär, ges möjlighet att utveckla sina svar. Vårt val, 

att anamma konceptet med semistrukturerade öppna individuella intervjuer, landar någonstans 

mellan total öppenhet och full strukturering.  

 

Det finns även nackdelar med kvalitativa metoder. Jacobsen (2002) menar att ett av de största 

problemen är att metoden är resurskrävande. Att till exempel göra ingående intervjuer tar 

mycket tid i anspråk, vilket gör att forskaren tvingas reducera antalet intervjuer. Härigenom 

begränsas det empiriska underlaget. En konsekvens av detta, menar Jacobsen, blir att 

forskaren prioriterar många variabler framför många enheter, något som gör att man kan få 

problem med representativiteten hos uppgiftslämnarna. Denna tanke är högst relevant för vår 

uppsats. Antalet intervjuer är, relativt sett, ganska få, vilket gör att avvikande svar får stort 

genomslag i den bild av verkligheten som erhålls.  

 

Det är inte bara metoden som är föremål för diskussion, även metodansatsen är högst relevant 

att ta upp. Den deduktiva ansatsen är generellt förenad med vissa risker. En sådan risk, som 

Jacobsen (2002) och Patel & Davidson (2003) tar upp, gäller den deduktive forskarens 

benägenhet att medvetet leta efter data som verifierar alternativt förkastar uppställda 

hypoteser. Det hela kan i värsta fall utmynna i ett slags självuppfyllande profetior, där 

relevant information förbises då den antingen inte passar för vissa syften eller ens hamnar i 

blickfånget då fokus ligger på att till varje pris hitta ”rätt” data. Vi kan inte utesluta att vi har 

hamnat i samma fälla. Sett till syftet och frågeställningarna inses logiken, men medvetna om 

farorna har vi aktivt försökt att undvika den deduktiva metodens tillkortakommanden, genom 

att till exempel under intervjuerna inte ställt ledande frågor som skulle styra uppgiftslämnarna 

i alltför stor utsträckning.  

 

2.7 Slutsatsernas status 

Enligt Jacobsen (2002) skall studier alltid försöka reducera problem knutna till begreppen 

giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Dessa tillhör dock i första hand den 

kvantitativa metodforskningen och har av vissa anhängare av kvalitativa metoder, enligt 

Jacobsen, helt ratats Det finns, enligt författaren, trots denna skepsis likväl skäl till att 

applicera validitet och reliabilitet även på kvalitativa studier, om än med ett något mildare 

förhållningssätt. Grundtanken är att ”[…] även kvalitativa metoder måste underkastas en 
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kritisk granskning när det ska bedömas om slutsatserna är giltiga och att lita på.” (Ibid., s. 

255). Holme & Solvang (1997) är delvis inne på samma linje, men poängterar samtidigt att 

den statistiska representativiteten inte är huvudsyftet med kvalitativa undersökningar. Dock är 

det viktigt att inte förmedla en skev bild av verkligheten: ”Vad man vill är att få tag i enheter 

som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden räknar med kan ge en mer 

nyanserad bild av den företeelse man studerar.” (Holme & Solvang, 1997., s. 94) Patel & 

Davidson (2003) slutligen, intar en mer restriktiv hållning gentemot kvalitativa metoders 

behov av validitet och reliabilitet, och hänför begreppen endast till kvantitativa studier.  

 

Vi menar, precis som Jacobsen (2002), att det är viktigt att föra en diskussion kring validitet 

och reliabilitet, mot bakgrund av att vi tror att det är viktigt att visa vilka effekter vår metod 

kan ha haft på vår studie.  

 

2.7.1 Validitet 

Validitetsbegreppet kan delas upp i två delar, intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). 

Den förra handlar om resultatens giltighet. Ett enkelt sätt att öka den interna validiteten kan 

åstadkommas genom att konfrontera uppgiftslämnare med materialet innan det publiceras, 

vilket vi har gjort. Vi menar att det generellt är viktigt att uppgiftslämnare ges möjlighet att 

komma med synpunkter, förslag till ändringar och slutligen ett formellt godkännande, 

eftersom det minskar risken för feltolkningar och tendensiös användning av råmaterialet. 

Även om vi har valt att låtit flera av uppgiftslämnarna vara anonyma, finns det likväl skäl till 

att återge dem korrekt, eftersom det i grund och botten handlar om ett förtroende. Skulle detta 

förtroende brista i något hänseende, kan framtida studier inom samma område, gjorda av 

studenter, försvåras, då uppgiftslämnarna kan ställa sig mer reserverade till sin medverkan. Vi 

har dock inte låtit någon uppgiftslämnare påverka hur vi sedan har använt råmaterialet i 

analysen. Det skulle inverka negativt på självständigheten och objektiviteten som vi ser det. 

Jacobsen (2002) förordar dock en mer ingående granskning från uppgiftslämnarnas sida än 

vad som är fallet här, men vi finner Jacobsens policy mindre lyckad, med tanke på risken för 

en alltför stark inblandning från uppgiftslämnarnas sida. 

 

Ett annat validitetsproblem kan, enligt Jacobsen (2002), uppkomma om det empiriska 

materialet samlats in under olika delar av processen. Insikter nås ofta under arbetets gång, 

vilket gör det viktigt att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Vi valde medvetet att vänta med att 
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göra intervjuer tills dess att vi fått teoribilden klar för oss, för att kunna ställa adekvata frågor 

till uppgiftslämnarna. Detsamma gäller valet att skriva metodkapitlet tidigt, redan innan 

upplägget var helt klar, eftersom vi skrivit uppsatser förut och därför kunde dra nytta av dessa 

erfarenheter. Vi har under arbetets gång dock gått tillbaka till metodkapitlet, då det behövt 

retuscheras till följd av ändrade förutsättningar. Detsamma gäller intervjuerna, där vi har 

återkommit med kompletterande frågor till uppgiftslämnarna i de fall då det varit nödvändigt. 

Detta har inte varit något problem, då möjligheten till återkoppling tidigt förankrades hos och 

accepterades av samtliga uppgiftslämnare. 

 

Den externa validiteten gäller slutsatsernas generella giltighet (Jacobsen, 2002). Genom vårt 

val av kvalitativ metod, kommer den generella giltigheten inte i fokus, även om vi i analysen 

har för avsikt att ta upp likheter och skillnader mellan uppgiftslämnarnas svar och därigenom 

få en mer generell bild av balanserade styrkort i primärvården i västra Östergötland. De 

studerade vårdcentralerna är dock sinsemellan ganska olika avseende storlek, patientunderlag, 

personalsammansättning och när man införde sina respektive balanserade styrkort, vilket 

minskar den externa validiteten, även för den delen av primärvården som vi specifikt har 

studerat. Vi har dock intervjuat en majoritet av de vårdcentraler som idag har styrkort, och 

tagit del av ytterligare styrkort, från enhetschefer som uttryckligen avböjt sin medverkan i 

uppsatsen. Detta innebär, som vi ser det, att utfallet ändå säger en del om balanserade styrkort 

i primärvården i västra länsdelen, vilket således ökar den externa validiteten. Även om 

avgränsningen gör det svårare att dra några generella slutsatser för primärvården i sin helhet i 

Östergötland, kan det inte uteslutas att andra vårdcentraler, med liknande förutsättningar som 

de vilka vi har studerat, mycket väl kan dela erfarenheterna med våra objekt, men att man bör 

vara något försiktig i de slutsatser som dras. 

 

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om huruvida resultaten är tillförlitliga eller inte (Holme & Solvang, 

1997). Det som är särskilt viktigt att diskutera är om det är undersökningen själv som skapat 

slutsatserna eller om det förhåller sig tvärtom. Till faktorer som kan ha bidragit till det förra 

hör, enligt Jacobsen (2002), undersökareeffekten och kontexteffekten. Den förra kommer till 

uttryck inte minst under intervjuer. Enligt Kvale (1997) är intervjuteknik en lärandeprocess, 

vilket innebär att tidiga intervjuer ofta blir mindre bra. Intervjuaren kan genom sin oerfarenhet 
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påverka uppgiftslämnaren på olika sätt, vilket gör avtryck i undersökningen. Det är 

ofrånkomligt, men bör ändå så långt det möjligt undvikas.  
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3 Balanserade styrkort   

 

I detta kapitel återfinns uppsatsens teoretiska referensram. Vi kommer att inleda med en 

grundläggande diskussion kring upprinnelsen till det balanserade styrkortet. Vidare 

presenteras själva styrkortskonceptet: vad det innefattar, hur styrkort är uppbyggda och vad 

som är syftet med balanserade styrkort. Kapitlet tar upp styrkort såväl generellt som för 

offentlig sektor.  

 

 

3.1 Bakgrund 

Upprinnelsen till det balanserade styrkortet var en kritik mot att de traditionella finansiella 

styrmodellerna inte längre fyllde sitt syfte. Till exempel Johnson & Kaplan (1987) menade att 

informationen i styrsystemen i alltför stor utsträckning grundade sig i och drevs av de 

processer och cykler som finns i det finansiella systemet, vilket fick till följd att: 

 

• Informationen kom för sent – konsekvens: utvärderingen blir en ex post-företeelse. 

• Informationen blev för aggregerad – orsak: alltför få kostnadsställen. 

• Informationen blev förvrängd – orsak: ”fel” fördelningsnycklar. 

 

Informationen riskerade, enligt Johnson & Kaplan (1987), genom detta att bli mindre relevant 

för ledningens planerings- och styrningsbeslut. Rapporter baserade på styrsystem som endast 

grundar sig på traditionella finansiella faktorer blir till liten nytta för den verkställande 

ledningen när de ska försöka reducera kostnader och öka produktiviteten i organisationen, 

resonerade Johnson & Kaplan. 

 

Enligt Kaplan & Johnson (1987) ledde de traditionella ekonomisystemens problem till 

minskad produktivitet i företagen, eftersom de verkställande cheferna blev tvungna att ägna 

tid och kraft åt att försöka förstå och förklara avvikelser i rapporterna – avvikelser som hade 

lite att göra med den ekonomiska och teknologiska verkligheten. Styrsystemen gav härigenom 

inte relevant information till ledningen, utan flyttade fokus från de faktorer som i verkligheten 

är kritiska för produktionens effektivitet. Styrsystem som enbart grundar sig på traditionella 

finansiella faktorer gav, enligt Johnson och Kaplan, inte heller korrekt information gällande 
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produktkostnader, mot bakgrund av att dessa baserar sig på ett generellt pålägg istället för de 

verkliga kostnader olika produkter och arbetsmoment tar i anspråk. Johnson & Kaplan 

menade att det därför fanns en stor risk för att beslut skulle fattas på felaktiga grunder, 

gällande bland annat produkters pris, produktmix och gensvar på konkurrerande produkter. 

 

Den ensidiga fokuseringen på siffror ledde, enligt Johnson & Kaplan (1987), till att 

ledningens fokus i alltför stor utsträckning hamnade på kortsiktiga cykler, i form av månads-, 

vinst- och förlustrapporter, vilket fick lätt till följd att investeringar, som på kort sikt gav 

kostnader men som på lång sikt kunde generera vinster, valdes bort. Exempel på områden 

som därigenom ofta förbiseddes var forskning och utveckling, personalutveckling och 

investeringar i ny infrastruktur. Genom att förlita sig på finansiella mått och rapporter i allt för 

stor utsträckning utsatte sig ledningen för risken att avskärma sig från de handlingar och 

processer som genererar värde för organisationen. Det värsta scenariot kan bli att ledningen 

till slut inte kan avgöra när redovisade siffror inte längre ger relevant eller lämplig mätning av 

organisationens verksamhet.  

 

Enligt Johnson & Kaplan (1987) behövdes det ett system som bättre kunde mäta verkliga 

kostnader, men också förbättra kommunikationen i organisationen, för att få den att fokusera 

på de områden som genererar vinster för företaget även på längre sikt. Det krävdes ett system 

som underlättar beslutsfattande och initiativtagande vid decentralisering, samtidigt som det 

kan kommunicera ledningens strategier och mål. Ett uttryck för en sådan modell blev det 

balanserade styrkortet, som lanserades av Kaplan själv, tillsammans med Norton, 1992. 

 

Det är dock viktigt att nämna att kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen har 

kanaliserats av fler än Johnson & Kaplan (1987), men debatten har ändå uppkallats efter deras 

bok, ”Relevance Lost”. Relevance Lostdebatten har även utmynnat i andra modeller inom 

ekonomistyrningsområdet, däribland ABC-kalkylering och Target Costing (Ax & Bjørnenak, 

2005).  
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3.2 Balanserade styrkort 

Det balanserade styrkortet rymmer olika typer av styrmått, såväl kvalitativa som monetära, 

inom ramen för fyra huvudperspektiv: det finansiella perspektivet1, kundperspektivet, 

processperspektivet och utvecklingsperspektivet: 

 
”The balanced scorecard includes financial measures that tell the results of action already 

taken. And it complements the financial measures with operational measures on customer 

satisfaction, internal processes, and the organization’s innovation and improvement activities 

– operational measures that there are the drivers of future financial performance.” (Kaplan & 

Norton, 1992, s. 71). 

 

Enligt Kaplan & Norton (1999) är balanserade styrkort ett managementsystem som både kan 

implementera strategier och ge feedback på befintliga strategier, vilket leder till att skapa 

lärande organisationer2. Författarna understryker vikten av att styrkort inte bara skall fungera 

som ett mätsystem, utan även ha karaktären av ett managementsystem. Ett korrekt upprättat 

balanserat styrkort skall, menar Kaplan & Norton, spegla företagets strategiska teori och 

baseras på orsakverkansamband som härleds ur strategin. Styrkortet har som mål att stimulera 

nyckelcheferna till att skaffa sig kunskap om sin strategis livskraft och giltighet. 

 

Olve et al. (1999) har en snarlik syn på balanserade styrkort, men lägger till att styrkort syftar 

till att beskriva det väsentliga kring hur en verksamhet lyckas. Styrkort skall enligt författarna 

fungera som ett kommunikationsverktyg för att nå ut med företagets vision och strategi 

genom hela organisationen. Det handlar till stor del om att hjälpa organisationen att lyfta fram 

det strategiska inslaget i vardagsarbetet och att flytta fokus från kortsiktiga kostnader till 

långsiktiga vinster. Med hjälp av styrkortets fyra perspektiv skall styrkortet hjälpa ledningen 

att fokusera på ett fåtal kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden för att därmed minska 

risken för felallokeringar och suboptimering i företaget. 

 

Atkinson et al.(2004) menar att balanserade styrkort skall fungera som ett strategiskt 

ledningssystem vilket översätter organisationens strategi till tydliga målsättningar, mått och 

                                                 
 
1 Det finansiella perspektivet kan också kallas det ekonomiska perspektivet. Vi använder begreppen som 
ekvivalenter i den här uppsatsen. Landstinget i Östergötland använder det ekonomiska perspektivet, medan delar 
av den teoretiska litteraturen använder det finansiella perspektivet. 
2 Något som Kaplan & Norton  (1999) kallar för Double-loop learning. Vi kommer längre fram i detta kapitel ge 
en mer ingående förklaring om vad detta innebär 
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handlingsplaner. Styrkort skall ge företag möjligheten att härleda finansiella resultat samtidigt 

som de övervakar hur möjligheterna i företaget skapas. Genom att skapa målsättningar för de 

fyra perspektiven som länkas samman skall en plattform för att nå organisationens 

övergripande målsättningar skapas.   

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2001) syftar balanserade styrkort till att främja en balans 

mellan olika strategiska mått. Detta sker genom en strävan att uppnå målkongruens och få de 

anställda att agera för organisationens bästa. Balanserade styrkort skall vara ett verktyg som 

hjälper företag att fokusera, förbättra sin kommunikation, sätta organisatoriska mål och 

tillhandahålla strategisk feedback. En av grundtankarna med styrkortet är enligt Anthony & 

Govindarajan att det som mäts skall driva förändringar då organisationen utvecklas i den 

riktning som måtten leder den. 

 

3.3 Behovet av balanserade styrkort 

Kaplan & Norton (1992) menar att de flesta chefer på ledningsnivå är medvetna om att 

organisationens mätsystem har en kraftig inverkan på beteendet hos såväl chefer som 

anställda. Detta är något som de menar kan skapa grund för suboptimering i organisationer, 

dock förutsatt att måtten som används endast baseras på finansiella grunder. Kaplan & Norton 

(1999) påpekar att deras forskning visar på att chefer som endast utvärderas utifrån sina 

finansiella resultat på kort sikt har haft svårt att stödja investeringar som syftar till att utveckla 

sina medarbetare samt stödja investeringar som syftade till att utveckla systemen och 

processerna, vilket återfinns redan i Kaplans resonemang på 1980-talet.  

 

Olve et al. (1999) fortsätter i samma anda som Kaplan & Norton (1999) när de pekar på att 

den största anledningen till att dagens mer decentraliserade företag behöver styrkort är att det 

är viktigt att förutsättningar för framtida affärer skapas. Dessa förutsättningar blir många 

gånger svåra att motivera i företag med traditionella styrsystem om de inte visar vinst inom en 

snar framtid. Genom balanserade styrkorts försorg, menar Olve et al. (1999), att delar av 

ledningens fokus flyttas från kortsiktiga kostnader till långsiktiga vinster. 

 

Enligt såväl Kaplan & Norton (1999) som Olve et al. (1999) är en av anledningarna till varför 

behovet av styrkort vuxit sig starkt hos dagens företag att flertalet av dem är verksamma på en 

allt mer föränderlig marknad. Kundernas krav på alltmer av individuellt anpassade lösningar 
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och större krav på företagets flexibilitet gör det svårt för företagen att planera för framtiden. 

Olve et al. (1999) poängterar dock att detta ändå är fullt möjligt men att det kräver dynamiska 

organisationer med hög grad av självständighet för medarbetarna.  

 

Traditionell ekonomistyrning passar dåligt för mer flexibla verksamhetstyper, då den oftast 

grundar sig på information som är för gammal och förvrängd, vilket tidigare tagits upp i detta 

kapitel. Den lämpar sig därför inte för att utgöra beslutsunderlag vid kundrelationer eller 

produktbeslut. Olve et al. (1999) menar att självständiga medarbetare är i behov av andra mål 

och incitament än de vinst- och avkastningsmål som tillgodoses via den traditionella 

ekonomistyrningen och som baseras på externa resultaträkningsmodeller. Författarna menar 

att vägen till visionen och affärsidén uppnås genom att alla i organisationen förstår de 

övergripande strategier och spelregler som skall föra dem dit. Dessa bör enligt författarna 

bygga på konsensus kring vilka prioriteringar som är nödvändiga, för vilket balanserade 

styrkort är ett bra verktyg. Olve et al. menar att styrkort är ett bra verktyg för att lyckas med 

detta. 

 

Kaplan & Norton (1999) anser att processen att ta fram ett styrkort kan synliggöra brister i 

samsynen angående de strategiska målsättningarna som kan finnas inom ledningen. Genom 

att styrkortet förutsätts tas fram genom lagarbete inom ledningen, skapas en modell som 

skildrar ledningsgruppens gemensamma bild. En gemensam bild av strategin är enligt Kaplan 

& Norton  en grundförutsättning för ett effektivt arbete som dels motverkar suboptimering 

inom företaget och dels är grunden för ett lyckat styrkort.  

 

3.3.1 Single-loop learning – ett sätt att upptäcka avvikelser 

Enligt Kaplan & Norton (1999) bygger traditionell ledarskapsteori på att den verkställande 

direktören bestämmer företagets inriktning och att personalen utför och implementerar den 

plan VD satt upp. För att säkerställa att mellanchefer och medarbetare handlar efter 

ledningens strategiska plan införs sedan kontrollsystem. Tanken med denna traditionella teori 

är att VD:n förmedlar och förankrar strategier, för att på så vis få hela organisationen att 

sträva mot de långsiktiga strategiska målsättningarna. Detta benämns ofta i litteraturen som 

”single-loop learning”. 

 



  
 
 44 
 

Enligt Morgan (1997) kan ett beslutssystem som bygger på en enklare variant av den 

cybernetiska processen också kallas för ”single-loop learning”. Styrsystem som grundar sig på 

”single-loop learning” kan endast lära sig känna av, upptäcka och korrigera avvikelser från 

förutbestämda normer, men de kan inte ifrågasätta relevansen i vad de gör. Något som Kaplan 

& Norton (1999) menar visar sig i traditionell teori i form av att målet redan är givet och att 

medarbetarna inte ifrågasätter själva målet eller metoderna för att nå dit är lämpliga.  

 

 
 

 

Figur 3:1, “Single-loop learning”, Morgan (1997), s. 87. 

 

3.3.2 Double-loop learning – ett sätt att utveckla lärande i organisationen 

Kaplan & Norton (1999) menar att då dagens företag oftast är verksamma i turbulenta 

miljöer, och att ledningen är de också beroende av feedback, detta för att kontinuerligt kunna 

justera sina strategier. Författarna menar att strategier snabbt blir inaktuella i dagens 

informationssamhälle och att det därför är nödvändigt för organisationer att utveckla så kallad 

”double-loop learning”. Enligt Morgan (1997) är ”double-loop learning” uttryck för ett mer 

utvecklat cybernetiskt system och kan liknas med en människas hjärna. Denna typ av system 

kan oftast upptäcka och korrigera fel som uppstår, men även ifrågasätta de operativa 

normernas lämplighet i den aktuella situationen. Denna typ av organisationer som behärskar 

”double-loop learning” kallas även för lärande organisationer. 
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Steg 2: 
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Figur 3:2, “Double-loop learning”, Morgan (1997), s. 87. 

 

En sådan ”double-loop learning” uppstår enligt Kaplan & Norton (1999) först när cheferna 

ifrågasätter de bakomliggande antagandena som finns för strategin. Dessa bakomliggande 

antaganden måste sedan sättas i relation varandra inbördes och till strategierna, och en 

utvärdering skall göras om de fakta, iakttagelser och erfarenheter som finns i dag stämmer 

överens med den utstakade strategin. Finner man att strategin inte är anpassad efter dagens 

förhållanden bör cheferna ta ställning till om strategin behöver arbetas om. Detta betyder dock 

inte att ”single-loop processen” inte behövs, då cheferna fortfarande är beroende av att få 

feedback om huruvida den beslutade strategin genomförs enligt planen. Genom att använda 

ett väl utarbetat styrkort, menar Kaplan & Norton, att båda dessa behov blir tillfredställda. 

Styrkort tillhandahåller, enligt Kaplan & Norton (1996), tre element som de anser vara 

nödvändiga för strategiskt lärande. 

 

1. Styrkortet formulerar företagets gemensamma vision och formulerar målen för 

organisationen i operativa termer så att det blir tydligt vad företaget önskar 

åstadkomma. Styrkortet är ett uttryck för en transparent modell som sammanlänkar 

individuella prestationer till respektive enhets målsättningar i företaget.  

 

Steg 1: 
Känn och övervaka 
omgivningen 

Steg 2: 
Jämför informationen från 
steg 1 med operativa 
normer

Steg 3: 
Påbörja genomförandet 
av lämpliga åtgärder 

Steg 2a: 
Ifrågasätt om de 
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2. Styrkortet tillhandahåller ett strategiskt feedbacksystem som kan testa och ifrågasätta 

validiteten i strategierna, samt ge förslag på förändringar av orsakverkansamband så 

att de blir mer objektiva och relevanta.  

 

3. Styrkortet, med sina specifikationer angående relationen mellan prestationsdrivare och 

mål, ger ledning och affärsenhetschefer möjlighet att använda sina periodiska 

genomgångsmöten att utvärdera validiteten i enhetens strategi och kvaliteten i dess 

utförande.  

 

Enligt Kaplan & Norton (1999) visar sig den verkliga styrkan hos styrkortet först när det 

förvandlas från ett mätsystem till ett managementsystem. Enligt författarna fyller styrkortet 

den lucka som enligt dem finns i de flesta managementsystem, nämligen bristen av en 

systematisk process som både kan implementera och generera feedback om en strategi.  

 

3.4 Styrkortets uppbyggnad och struktur 

Från att hittills ha gett en övergripande beskrivning av vad styrkort är, vilken roll det spelar 

och varför det finns ett behov av styrkort, kommer vi här att ge en mer ingående beskrivning 

av hur ett styrkort är uppbyggt och vilka funktioner dess olika delar fyller. 

 
 

Figur 3:3, ”Balanserade styrkort som ett strategiskt managementsystem”, Kaplan & Norton, 1999, s. 18. 
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3.4.1 Vision 

Kaplan & Norton (1999) menar att det är visionen och strategin ligger till grund för alla mål 

och mått som tas fram inom respektive perspektiv. Visionen kan enligt Atkinson et al.(2004) 

ses som en definition av organisationens långsiktiga mål, som sträcker sig inom ett intervall 

av tre till tio år. Visionen bör vara marknadsorienterad och skall förmedla en bild av hur 

organisationen vill uppfattas av sin omvärld. Styrkort kan användas för att göra visionen, 

affärsidén och strategierna mer meningsfulla och användbara för alla anställda. Kaplan & 

Norton (1999) menar att det vid upprättandet av ett styrkort förtydligas de strategiska 

målsättningarna och de faktorer som styr dem identifieras. Olve et al. (1999) poängterar 

vikten av att visionen är kommunicerbar och lättförståelig. De menar att det är vanligt att 

företag lägger mycket kraft och energi på att formulera en konkurrenskraftig vision, men om 

inte alla i organisationen förstår innebörden är det ofta svårt att implementera dem.  

 

3.4.2 Strategi 

Kaplan & Norton (1999) anser att ett styrkort skall förmedla en strategi via en integrerad 

uppsättning finansiella och ickefinansiella styrtal. Vid upprättandet av ett styrkort förtydligas 

de strategiska målsättningarna och de faktorer som styr dem identifieras. Strategin handlar 

enligt Atkinson et al.(2004) om hur organisationen skall positionera sig, vilka aktiviteter man 

skall ägna sig åt för att lyckas på marknaden 

 

Kaplan & Norton (1999) ger följande andledningar till varför det är viktigt att ett styrkort 

uttrycker affärsenhetens strategi: 

 

• Det skapar en gemensam förståelse genom att styrkortet beskriver en vision av 

framtiden för hela organisationen.  

 

• Styrkortet skapar en holistisk modell av strategin med vars hjälp alla medarbetare kan 

förstå hur de bidrar till företagets framgång. Utan sådana kopplingar kan individer och 

avdelningar visserligen optimera sina lokala insatser, men de kan inte bidra till att de 

strategiska målsättningarna nås. 

 



  
 
 48 
 

• Styrkortet koncentrerar förändringsaktiviteterna. Om rätt målsättningar och styrtal 

identifieras, är det sannolikt att även genomförandet lyckas. Om inte, är det ett slöseri 

med investeringar och tid.  

 

I arbetet med att ta fram ett styrkort finns det enligt Kaplan & Norton (1999) en stark 

betoning på orsak och verkan mellan målsättningar och handlande. Dessa 

orsakverkansamband går över gränserna för de olika perspektiven och främjar enligt 

författarna ett dynamiskt processtänkande. Det är detta processtänkande som gör att individer 

inom olika delar av organisationen kan förstå hur deras insatser påverkar andra delar av 

organisationen, samt vise versa. 

 

Som vi tidigare nämnt, anser Olve et al. (1999) att styrkort syftar till att beskriva det 

väsentliga kring hur en verksamhet lyckas. De menar att även om företag oftast ser de 

finansiella måtten som de avgörande för företaget, så kan de tre nedre rutorna (kunder, interna 

processer, och innovation och lärande) fungera som ”leading indicators”. Olve et al. hävdar 

att dessa ger tidiga signaler om vilka faktorer som på lång sikt har genomslagskraft på det 

ekonomiska resultatet och att det därför är viktigt att kontrollera hur dessa områden utvecklas 

i organisationen. Genom att samordna alla perspektiven tydliggörs vision och strategi i hela 

företaget och det strategiska arbetet blir en naturlig del i den vardagliga verksamheten.  

 

Olve et al. (1999) menar att ledningen, genom mål och belöningar, kommunicerar den 

fastlagda visionen genom hela organisationen. Enligt författarna är det av yttersta vikt att 

såväl mål som delmål följs upp, då det är denna typ av uppföljningar som skapar lärandet i 

organisationen och som därmed kan leda till en omprövning av visionen. Tanken är att man 

med hjälp av styrkortet lättare kan identifiera och tydliggöra kedjan av antaganden om 

orsakssammanband mellan måtten och det som organisationen uppnår, samt de faktorer som 

påverkar detta.  

 

3.5 Tolkning och utformning av perspektiven och deras mått 

Enligt Kaplan & Norton (1992) är syftet med det finansiella perspektivet att visa hur företaget 

uppfattas av ägarna. Kundperspektivet skall visa på hur kunderna uppfattar företaget. Det 

interna processperspektivet skall visa på vilka saker företaget måste bli bättre för att kunna 

tillfredställa kundernas och ägarnas förväntningar. Slutligen, innovations- och lärande 
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perspektivet, har till uppgift att visa på hur företaget skall fortsätta att bli bättre och skapa 

värde. Inom varje perspektiv skall mål och mått tas fram för att på bästa sätt uppnå den vision 

och strategi som tagits fram för företaget.  

 

Kundperspektivet och det interna processperspektivet används enligt Kaplan & Norton (1999) 

till att identifiera de parametrar som organisationen oftast finner vara de viktigaste för att bli 

framgångsrikt. Men författarna menar att målen för framgång förändrar sig som följd av bland 

annat den ökade globaliseringen och företags strävan att alltid bli bättre och effektivare. Det 

är därför det krävs ett innovations- och ett förbättringsperspektiv i styrkortet. 

 

Olve et al. (1997) menar att många företag, framförallt i Skandinavien väljer att införa även 

ett femte perspektiv: medarbetarperspektivet. Detta är enligt författarna inte är helt 

nödvändigt då medarbetarna redan finns representerade i både process- och 

utvecklingsperspektiven. Olve et al. menar även att införandet av för många perspektiv kan 

medföra att det blir svårt att hålla isär perspektiven från varandra.  

 

Kaplan & Norton (1996) menar att mått och förslag på hur strategier skall uppnås inte endast 

skall kommuniceras från ledningen till berörda avdelningar, utan att det även skall 

kommuniceras ”nedifrån och upp” i organisationen. Förslag gällande de olika operativa 

måttens relevans och hur övergripande strategier skall uppnås bör komma från dem som 

dagligdags berörs av och kan påverka hur måtten uppnås 

 

3.5.1 Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet rör, enligt Kaplan & Norton (1996), primärt hur företaget vill se 

ut i ägarnas ögon, att se de behov och förväntningar de har på företaget. Kaplan & Norton 

(1999) liksom Olve et al. (1997), menar att det är i detta perspektiv som det går att finna 

finansiella nyckelmått och styrtal och andra mer traditionella styrmedel. Anledningen till att 

styrkort har ett finansiellt perspektiv, trots att detta perspektiv har fått utstå hård kritik inte 

minst under Relevance Lostdebatten, är enligt Kaplan & Norton (1999) att finansiella styrtal 

fyller en värdefull funktion gällande följderna av redan utförda handlingar. Olve et al. (1997) 

menar att det är i det finansiella perspektivet som resultaten av strategierna i de övriga 

perspektiven skall reflekteras. Samtidigt som det finansiella perspektivet blir en spegling av 

de övriga perspektivens resultat, skall det även fungera som utgångspunkt för flera av de 
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långsiktiga övergripande målen i verksamheten. Exempel på sådana mål kan enligt Olve et al. 

(1997) vara tillväxt- och lönsamhetskrav, inställningen till negativa kassaflöden med mera. 

Kaplan & Norton (1996) menar att de finansiella styrtalen och strategin kan variera, beroende 

på var någonstans i livscykeln företaget befinner sig.   

 

Atkinson et al.(2004) anser dock att det i slutänden är två grundläggande åtgärder för att 

förbättra företagets finansiella status som är grunden för strategierna i ett företag, 

intäktsökning och produktivitetsökning. Enligt författaren är det detta som genomsyrar 

strategierna i de övriga perspektiven. Det är genom någon eller båda dessa åtgärdsinriktningar 

som ett företag kan öka värdet för aktieägarna. 

 

3.5.2 Kundperspektivet 

Detta perspektiv handlar enligt Kaplan & Norton (1999) om att identifiera de kund- och 

marknadssegment som företaget valt att konkurrera om. Det är dessa som i slutänden skall 

förverkliga företagets finansiella målsättning. För att ett företag skall kunna nå ett bra 

ekonomiskt resultat också på lång sikt måste det kunna skapa och tillhandahålla produkter och 

tjänster som kunderna värderar högt.  

 

Enligt Olve et al. (1999) beskriver kundperspektivet hur och vilka kundvärden som skall 

tillfredställas, samt varför kunden skall betala för företagets produkter eller tjänster. 

Författarna anser detta vara själva hjärtat i styrkortet, då kundens vilja att köpa produkterna 

eller tjänsterna är nyckeln till företagets överlevnad. De menar att det är mot detta perspektiv 

som de interna processerna och utvecklingsarbetena skall riktas. Mycket av arbetet handlar 

om hur företaget kan försäkra sig om kundens lojalitet.  

 

Kaplan & Norton (1999) tar resonemanget ytterligare en bit när de hävdar att 

kundperspektivet inte bara handlar om att göra kunder nöjda, utan att det även handlar om att 

finna sätt för företagsledningen att omvandla sina visioner, affärsidéer och strategier till 

konkreta marknads- och kundbaserade mål. Det är viktigt att de målsättningar och styrtal som 

utvecklas inom kundperspektivet utgår från de värdeerbjudanden som företaget tänker rikta 

till utvalda segment. Inom kundperspektivet omvandlas organisationens vision, affärsidé och 

strategi till konkreta mål för kunder och marknadssegment som sedan förs ut i hela 

organisationen.  
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Kaplan & Norton (1999) menar att när kundperspektivet väl skall formuleras för styrkort bör 

företagsledningen ha en klar bild av vilka kund- och marknadssegment företaget vänder sig 

till. De skall även ha valt ett antal utfallsmått för målsegmentet: andel, återköpsbenägenhet, 

värvning, tillfredsställelse och lönsamhet.  

 

Det är, som enligt Kaplan & Norton (1999), kundperspektivet möjliggör identifiering och 

mätning av de värdeerbjudanden som företaget riktar till de utvalda kunderna och 

marknadssegmenten. Styrkortets utformning kräver därför att det formuleras övergripande 

målsättningar för kundservice i mått som speglar de faktorer som är avgörande för kunderna.  

Kaplan & Norton menar vidare att kundernas behov kan delas in i kategorierna; tid, kvalitet, 

prestation och service, samt kostnader.  

 

3.5.3 Interna processperspektivet 

Det är viktigt att mätpunkter gällande kunder översätts till mått om vad företaget måste göra 

internt för att uppfylla kundernas förväntningar. Nyckeln för att lyckas med 

kundtillfredsställelsen är hur väl de interna processerna fungerar. Cheferna måste fokusera på 

det interna handlande som möjliggör kundtillfredsställelsen. (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Inom processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som är av störst 

betydelse för att företaget skall nå uppsatta mål avseende kunder och ägare (kundperspektivet 

och finansiella perspektivet). Det vanligaste är att målsättningar och styrtal för det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet formuleras, innan de sätts för processperspektivet. 

Anledningen till att ordningsföljden är sådan beror på att inom processperspektivet skall 

företaget koncentrera sig på att finna och mäta de processer som är nödvändiga för att kund- 

och ägarmålen skall nås. Mål och styrtal för processperspektivet bygger på konkreta strategier 

gällande hur företaget skall uppfylla aktieägare och kunders förväntningar.  

 

Enligt Kaplan & Norton (1992) skall de interna måtten i styrkort strömma från de processer i 

företaget som har störst påverkan på kundnöjdheten. Exempel på interna faktorer med sådan 

påverkan är till exempel cykeltid, kvalitet, anställdas färdigheter och produktivitet. Företaget 

bör även försöka identifiera och mäta sin kärnkompetens, identifiera vilken teknologi som är 

kritisk för att kunna säkerställa framtida marknadsledarskap. Utifrån detta måste beslutas 
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vilka processer och kompetenser man skall satsa på och upprätta mått för dessa. För att kunna 

nå målen för cykeltider, kvalitet och kostnader måste cheferna skapa mått som är påverkbara 

av de anställdas handlande (Kaplan & Norton, 1992). Informationssystem fungerar, enligt 

författarna, som ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att bryta ned de övergripande måtten. När 

en oväntad signal dyker upp kan cheferna använda informationssystemet för att söka finna 

källan till problemet.  

 

Enligt Kaplan & Norton (1992) är det arbetet inom detta perspektiv med att härleda mål och 

styrtal som utgör en av de tydligaste skillnaderna mellan balanserade styrkort och mer 

traditionella resultatmättningssystem. Skillnaden är att inom processperspektivet ligger fokus 

på att härleda målsättningar för de interna processerna ur de externa intressenternas 

förväntningar, medan de mer traditionella resultatmätningssystemen fokuserar på kontroll och 

förbättring av befintliga ansvarscentra och avdelningar.  

 

3.5.4 Innovations- och lärandeperspektivet 

Kaplan & Norton (1992) menar att ett företags förmåga att vara innovativa är direkt knutet till 

företagets värde. Det är endast genom förmågan att ta fram nya produkter, skapa ökat värde 

för kunder, och förbättrad produktionseffektivitet som leder till att de kan slå sig in på nya 

marknader, öka försäljning och marginaler; de saker som på sikt leder till ökat värde för 

aktieägarna.  

 

Innovationsperspektivet skall, enligt Kaplan & Norton (1992) innehålla målsättningar och 

styrtal som främjar organisationens lärande och tillväxt. De tidigare ställda målsättningarna 

för det finansiella perspektivet och för kund- och processperspektiven identifierade vad 

företaget måste behärska fullt ut för att kunna nå markanta förbättringar i resultatet. De 

målsättningar som sätts upp i lärandeperspektivet skall tillhandahålla den infrastruktur som 

behövs för att målsättningarna inom de andra perspektiven skall kunna uppnås.  Ytterst beror 

förmågan att nå högt satta finansiella mål, kund- och interna processmål på organisationens 

förmåga till lärande och tillväxt. Lärande och tillväxten kan stimuleras genom insatser riktade 

mot i första hand medarbetarna, systemen och den organisatoriska samordningen. 

 

Lärandeperspektivet visar att balanserade styrkort betonar att investeringar för framtiden inte 

endast handlar om forskning och utveckling och ny utrustning. Lärandeperspektivet skall även 
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omfatta investeringar i infrastruktur – medarbetare, system och rutiner. Utan dessa är det svårt 

att nå ambitiösa finansiella tillväxtmål på lång sikt.  

 

Kaplan & Norton (1999) har genom sina studier lyckats identifiera tre huvudkategorier inom 

lärandeperspektivet där målsättningar och mått bör utarbetas. Detta gäller för såväl 

tillverknings som för tjänsteföretag. Dessa kategorier är: 

 

• Medarbetarnas kompetens 

• Informationssystemens prestanda 

• Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen 

 

3.6 Generella egenskaper hos måtten i styrkortet 

En strategi är enligt Kaplan & Norton (1999) en samling hypoteser om orsak och verkan. Ett 

korrekt upprättat styrkort skall beskriva affärsenhetens strategi genom en kedja av 

orsakverkansamband. Mätsystemets uppgift är bland annat att tydliggöra sambanden mellan 

målen och måtten i de olika perspektiven. Varje styrtal i ett styrkort skall, enligt författarna, 

utgöra en länk i en orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till 

medarbetarna. Detta är något som även Anthony & Govindarajan (2001) påpekar: 

 
“The scorecard must not simply be a laundry list of measures. Rather, the individual 

measures in the scorecard must be linked together explicitly in a cause-effect way, as a tool 

to translate strategy into action” (Anthony & Govindarajan, 2001, s. 447). 

 

Enligt Anthony & Govindarajan (2001) tydliggör varje mått i styrkort någon aspekt av 

organisationens strategier. I arbetet med att skapa ett styrkort måste ledningen välja en mix av 

mått som på ett korrekt sätt visar de kritiska faktorer som avgör framgången av dess 

strategier. De mått som väljs måste även visa på relationen mellan de olika måtten i en orsak 

och verkanssamband som visar på hur de icke-finansiella måtten påverkar den långsiktiga 

lönsamheten. Måtten måste också kunna ge en bred bild av organisationens aktuella tillstånd.  

 

Då vision och strategi är utgångspunkten i styrkortsarbetet är det enligt Kaplan & Norton 

(1999) viktigt att alla mätpunkter innehåller mål som motiverar medarbetare och chefer till att 

sträva mot respektive affärsenhets strategi. Enligt Kaplan & Norton är det de företag som kan 
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överföra strategin till mätsystemet som har störst chans att förverkliga sin strategi, då de kan 

förmedla sina mål på ett tydligt sätt i organisationen. Det är denna kommunikation av mål och 

mätpunkter som gör att alla i organisationen blir medvetna om vilka faktorer som har störst 

betydelse för resultatet. 

 

Olve et al. (1999) menar att processen och diskussionerna kring måtten är det viktigaste, inte 

måtten i sig. Med mått menas enligt författarna kompakta beskrivningar av observationer i 

termer av siffror eller ord. Observationerna kan avse något enstaka objekt eller vara en 

sammanfattning av flera snarlika objekt. Måtten sammanfattar vissa egenskaper hos objekten, 

och beskrivningen av dem kan göras i form av ord eller siffror. Olve et al. menar att det är 

viktigt att tänka på att när måtten definieras skapas ett språk som skall användas för att 

beskriva essensen internt i organisationen. Det blir då av yttersta vikt att alla användare har en 

någorlunda likartad bild av vad språkets olika uttryck innebär. För att måtten skall bli 

adekvata, är det viktigt att de som skall tolka måtten ger en rättvisande bild av objektet som 

förmedlats. Olve et al. menar att man skall tänka på att måtten framhäver egenskaper hos 

objekten och att det vi mäter uppfattas som viktigt i organisationen. Diskussionen som uppstår 

gällande vad de olika måtten betyder är betydelsefullt i styrkortsarbetet, då det ger deltagarna 

en bättre insikt i relevansen av de olika måtten. 

  

Alla styrkort inkluderar enligt Kaplan & Norton (1999) vissa generella styrtal. Dessa 

generella styrtal är oftast mått som speglar mål som är gemensamma för många strategier, och 

som skiftar beroende på bransch och företag. De generella prestationsmåtten är oftast 

utfallsmått  

 

• Utfallsmått: Dessa innehåller allmänna styrtal som alla företag använder sig av. 

Exempel på dessa är kundtillfredsställelse, marknadsandel och återköpsbenägenhet. 

Utfallsmåtten är de mått som utgör mål för de processer som svarar för företagets 

marknadsföring, produktion, logistik och produktutveckling. 

 

• Drivande mått: Dessa mått utgörs av de bakomliggande faktorer som påverkar utfallet 

och skall svara på frågan: vad måste företaget erbjuda för att nå hög tillfredsställelse, 

återköpsbenägenhet, värvning och marknadsandel? Framgångsfaktorerna skall ringa in 

de värden som företaget ska försöka erbjuda de utvalda kundsegmenten.  
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De drivande måtten är, enligt Kaplan & Norton (1999) unika för en viss affärsenhet. 

Utfallsmått utan drivande mått säger inget om hur resultaten är tänkta att uppnås. De ger 

heller ingen tidig signal om huruvida strategin genomförs som planerat. Enligt Kaplan & 

Norton (1999, s. 141) kännetecknas ett bra styrkort av: ”[…] en lagom blandning av 

utfallsmått och drivande mått som anpassats till företagets strategi.”  

 

Anthony & Govindarajan (2001) menar att varje utfallsmått kan ses som indikatorer av 

isolerade händelser som beskriver vad som hänt medan de drivande måtten som ”leading 

indicators” vilka visar på framgången inom nyckelområden vid implementering av en strategi.  

Utfallsmåtten och de drivande måtten i styrkort bör enligt Kaplan & Norton (1999) vara 

föremål för ett intensivt och omfattande samarbete mellan topp- och mellanchefer när de 

utvärderar olika strategier utifrån ny information om konkurrenter, kunder, marknader, 

teknologier och leverantörer.  

 

När det gäller måtten trycker såväl Anthony & Govindarajan (2001) och Kaplan & Norton 

(1999) som Olve et al. (1997) på att företag måste finna en balans mellan externa och interna 

mätetal. Med externa mått menas de mått som påverkas av externa parter och med interna 

mått åsyftas de mått som påverkas av endast påverkas av interna faktorer. Enligt Anthony & 

Govindarajan (2001) är det viktigt att båda typerna av mått finns representerade i styrkortet 

för att spegla de olika perspektiven på ett lämpligt sätt.  

 

Kaplan & Norton (1999) hävdar att det är viktigt att koppla de operativa förbättringarna till de 

ekonomiska resultaten. De menar att ett styrkort inte kan bortse finansiella tal utan även måste 

betona de ekonomiska resultaten. För att skapa ett välfungerande styrkort måste samtliga mått 

i styrkortet tydliggöra sambandet med de finansiella målen. Gällande hur många styrtal ett 

styrkort bör innehålla menar Kaplan & Norton (1999) att då vart och ett av de fyra 

perspektiven i ett styrkort kan kräva mellan fyra och sju separata styrtal, blir det totala antalet 

i många fall upp till 25 stycken. Styrkortet bör ses som ett uttryck för en enda strategi. När så 

är fallet spelar det ingen roll hur många styrtal styrkortet innehåller eftersom dessa är 

sammanlänkade i ett nätverk av orsakverkansamband som beskriver företagets strategi.  
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3.7 Balanserade styrkort i offentlig sektor  

Redan i inledningskapitlet framlades argument för balanserade styrkort som styrinstrument i 

offentlig sektor, inte minst genom konceptets flerdimensionella karaktär. Icke-vinstdrivande 

organisationer skiljer sig dock från privata företag i ett flertal hänseenden, av vilka flertalet 

kan ha implikationer på den ekonomiska styrningen, balanserade styrkort inkluderade. Detta 

gör det därför viktigt att redan inledningsvis klargöra vad det är som skiljer privata och 

offentliga organisationer åt i styrningshänseende. Några av de karaktäristika som präglar icke-

kommersiella organisationer anges nedan i punktform (Hood, 1995; Anthony & Young 1999; 

Jacobsen & Thorsvik, 2002; Merchant & Van der Stede, 2003): 

 

• Frånvaron av ett uttalat vinstmål. 

• Hänsyn till specifik lagstiftning. 

• Mindre beroende av kunder för sin verksamhet. 

• Avsaknad av extern konkurrens. 

• Starka professioner dominerar verksamheten. 

• Politiskt inflytande. 

 

Frånvaron av ett konkret vinstkrav är signifikativt, både för verksamhet i rent offentlig regi 

och i organisationer av typ stiftelser. Anthony & Young (1999) menar: 

 
”The absence of a single, satisfactory, overall measure of performance comparable to the 

profit measure is the most serious problem non-profit managers face in developing effective 

management control systems for their organizations.” (Anthony & Young, 1999, s. 49) 

 

Enligt Anthony & Young (1999) står den främsta fördelen med ett övergripande vinstmått att 

finna i att det är ett enkelt kriterium för verksamhetsstyrning. Det är med ett vinstmått lättare 

att göra kvantitativa analyser för att utvärdera sina prestationer, både internt och för att 

jämföra sig med sina konkurrenter. Genom frånvaron av vinstmålet försvåras styrningen 

eftersom det ofta ersätts av andra mål som är otydligare och som därför blir svårare att 

utvärdera verksamheten mot. Jacobsen & Thorsvik (2002) behandlar några av dessa mål. De 

menar för det första att offentliga organisationer, till skillnad från privata företag, har att 

beakta ett antal motstridiga intressen då de långsiktiga målen för verksamheten skall 

formuleras. Verksamheten skall till exempel bedrivas kostnadseffektivt, men samtidigt leva 

upp till ett antal politiska ideal, av vilka några utgörs av likabehandling, förmedling av 
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centrala samhällsvärden och att ge god service även till människor utan goda ekonomiska 

resurser. Redan här finns det, menar Jacobsen & Thorsvik (2002), potentiella konflikter 

inbyggda, som kan försvåra styrningen av organisationen.  

 

Enligt Anthony & Young (1999), kan organisationer inom offentlig sektor, till skillnad från 

privata företag, ha specifik lagstiftning att ta hänsyn till och som har att göra med 

verksamhetsinriktningen, ägarstrukturen, hur överskott i verksamheten skall behandlas och 

vilka prioriteringar som skall göras. Det är således inte säkert att ledningen på eget bevåg kan 

införa olika styrsystem utan att det har legala implikationer. Ett exempel, som Jacobsen & 

Thorsvik (2002) tar upp, gäller (svenska) offentliga organisationers restriktioner när det gäller 

att i en marknadsliknande situation fritt välja motpart. Man är ofta hänvisad till andra enheter 

inom den egna förvaltningen. Resonemanget blir aktuellt inte minst i 

utförarbeställarorganisationer, vars syfte är att skapa mer marknadsliknande förhållanden, 

men som när det kommer till kritan knappast är det. Privata företag har genom sin 

konstruktion således, enligt Anthony & Young (1999), betydligt större frihet att utforma sitt 

styrarbete jämfört med icke-kommersiella organisationer.  

             

 

 

 
                   Den kommersiella organisationen                            Den icke-kommersiella organisationen 

 
             Kapital                       Kapital  

 

                 
 
               Marknad                                             Avnämare 
 

                                  
 

Figur 3:4, ”Den kommersiella och den icke-kommersiella organisationen”, Dahlgren 2005-10-24. 
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Enligt Anthony & Young (1999) saknar icke-kommersiella organisationer det finansiella 

samband som finns i privata företag, vilket vi åskådliggör med hjälp av figur 3:4 

Verksamheten är inte i lika stor utsträckning beroende av direkta intäkter från det som 

produceras, utan medlen är till största delen politiskt tilldelade inom ramen för någon form av 

budget. Att prismekanismen är satt ur spel, får även till följd att det kan bli svårt att utvärdera 

huruvida organisationen verkligen levererar de tjänster man har betalat för. 

 

Icke-kommersiella organisationer är därtill präglade av starka professioner, som på ett 

avgörande sätt kan inverka på verksamheten och dess utformning (Brorström, 1995; Anthony 

& Young, 1999; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Till dessa yrkesgrupper kan höra läkare, 

psykologer och forskare. Dominansen har inte alltför sällan implikationer på styrningen, då 

många välutbildade och välorganiserade grupper starkt brinner för sin egen uppgift och 

därför, Anthony & Young (1999), i första hand är fokuserad på arbetsuppgifterna, inte 

organisationen i sig. Det är viktigt att ha detta i åtanke, eftersom det annars lätt uppstår 

konflikter vid införandet av nya styrmodeller eller affärssystem. Det finns i många 

organisationer även ett revirtänkande mellan olika professioner, där grupper av medarbetare 

strikt håller på sin egen kultur, vilket inte alltför sällan leder till att man medvetet väljer att 

rata andra infallsvinklar på verksamheten än vad som är relevant sett ur professionens 

horisont (Brorström, 1995). 

 

Förutom att sakna ett uttalat vinstmål, avviker icke-kommersiella organisationer i det att de 

oftast styrs av politiskt tillsatta regimer: ”Offentliga organisationer ’ägs’ och styrs av formellt 

valda politiker. Privata organisationer ägs och styrs av privata investerare” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002, s. 62). Ägarstrukturen i offentliga organisationer leder, enligt Anthony & 

Young (1999,  s. 60), till att: ”[…] the corresponding line of responsibility is often not clear.” 

Strukturen leder, enligt Anthony & Young, till att det blir svår att avgöra var någonstans 

makten – och därmed ansvaret – ligger. 

 

3.8 Syftet med balanserade styrkort i offentlig sektor  

Syftet med balanserade styrkort i offentlig sektor blir till följd av faktorerna ovan ett annat än 

för privata företag. När vinstdrivande organisationer, enligt Olve et al. (2003, s. 43), använder 

sina styrkort till ”tydliggöra sambanden mellan den löpande verksamheten och de långsiktiga 

vinsterna”, spelar styrkorten i offentliga organisationer istället först och främst rollen som 
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diskussionsskapare gällande avvägningar kring vad som är viktigt i organisationen. Vilka 

intressen som bör tillgodoses, liksom vilken ambitionsnivå organisationen skall ha inom ett 

visst specifikt område, bör hamna på agendan. Vinstkravet får stryka på foten till förmån för 

till exempel samhällsekonomisk nytta. 

 

Olve et al. (2003) menar att balanserade styrkorts generella användbarhet för stödfunktioner 

av olika slag också kan appliceras på offentlig sektor. Stödfunktioner i en organisation har 

vanligen till uppgift att verka som ett slags infrastruktur. Styrkorten hjälper i detta 

sammanhang till med att (Ibid., s. 42): 

 

• ”Bestämma att stora och kostsamma funktioner behövs genom att fastlägga 

sambanden till de förväntade bidragen och deras påverkan på företagets resultat.” 

• ”Prioritera de olika användarnas krav på sådana tjänster.” 

• ”Uppmuntra de anställda i stödfunktioner genom att visa hur deras arbete bidrar till 

framgången för hela organisationen.” 

 

Olve et al. (2003) menar att kopplingen till offentlig sektor ligger i att få upp till diskussion 

hur avvägningen mellan olika intressen bör göras, liksom att på ett tydligare sätt göra 

personalen medveten om vilken betydelse de har för organisationens framgång. Häri ligger en 

viktig del med balanserade styrkort i offentlig verksamhet, att öka de anställdas engagemang 

för verksamheten genom att klargöra hur arbetsinsatsen korrelerar med en ökad samhällsnytta. 

 

Kaplan & Norton (2001) resonerar liknande som Olve et al. (2003) gör och anser att syftet 

med balanserade styrkort i offentlig sektor bör vara att hitta en länk mellan de mål man har 

för verksamheten och hur man når dessa mål.  

 

3.9 Styrkortets uppbyggnad i offentlig sektor  

Hur balanserade styrkort bör utformas i offentlig sektor råder det delvis delade meningar om, 

liksom om huruvida Kaplan & Nortons ursprungliga modell (1992), som presenterades i 

teorikapitlets första del, har bärighet även i icke-vinstdrivande organisationer. 
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3.9.1 Vision3 och det finansiella perspektivet 

Kaplan & Norton (2001) själva menar att det först och främst är viktigt att inte placera ett 

finansiellt mål överst i styrkortet när det används i offentlig sektor, då syftet med 

verksamheten inte är att generera vinst. Det som istället bör dominera styrkortet är det 

långsiktiga mål/vision man sätter upp för verksamheten. Det skulle till exempel kunna vara att 

minska ohälsan. Att hitta ett enkelt övergripande mål som tydligt kan definieras och som allas 

kan enas kring kan dock vara svårt, då det finns många önskemål och intressen att ta hänsyn 

till inom offentlig sektor. Erfarenheterna visar, enligt Kaplan & Norton, också att många 

organisationer i offentlig sektor som infört balanserade styrkort inte alltför sällan haft problem 

med att klart definiera enkla mål. Hur Kaplan & Norton (2001) tänker sig en generell mall för 

styrkort i offentlig sektor visas av figur 3:5 

 

 
 

Olve et al. (1999) är inne på samma linje som Kaplan & Norton (2001). Till skillnad från ett 

privat företag, som genom balansen i styrkortet strävar efter att överleva på sikt, har offentliga 

organisationer andra mål. Detta leder till att det finansiella perspektivet inte fyller samma 

funktion som i ett privat företag. Vad ägaren, det vill säga samhället, vill få ut av en 

verksamhet är inte primärt finansiella effekter, utan samhällsnytta. Det finns, menar 

författarna, därför anledning att utvidga det finansiella perspektivet till att omfatta en bredare 

                                                 
 
3 Den beskrivning Kaplan & Nortons (2001) gör om vad  ”mission” innebär är att de tydliggör de långsiktiga 
målsättningarna för organisationen, samt speglar det uppdrag man har tilldelats.  

Mission 

“To achieve our vision, how 
must we look at our customers?”

”If we succed, how will we look 
to our financial donors?” 

“To satisfy our customers, 
financial donors, and mission, 
what business processes must 

we excel at?” 

“To achieve our vision, how 
must our people learn, 

communicate, and work 
together?” 

Figur 3:5, ”Ramverk för balanserade styrkort i offentlig sektor”, Kaplan & Norton (2001), s. 
135.
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ekonomisk ansats för att därigenom bättre kunna beskriva och utvärdera verksamhetens 

prestationer.  

 

Även om en traditionell finansfokus sammantaget blir något malplacerad i offentlig sektor, 

bör den, enligt Olve et  al. (1999), ändå finnas kvar, men inom ramen för en bredare 

prestationsfokus. Det är, menar författarna, viktigt att bejaka det traditionella styrkortets 

uppdelning i, med Skandias vokabulär, ”igår-idag-imorgon”, där prestationsfokusen utgör ett 

slags recension av det förflutna och där övriga fokusar skall ge besked om hur väl 

organisationen vårdar förutsättningarna för god verksamhet även i framtiden. Detta rimmar 

väl med styrkortets generella egenskaper. Hur Olve et al. tänker sig det hela visas av den 

modell över generella styrkort i offentlig sektor man har tagit fram, figur 3:7 nedan. 

 

Kaplan & Norton (2001) lyfter dock fram att bara för att det saknas ett uttalat vinstmål för den 

skull inte mindre viktigt att sträva efter att bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som 

möjligt. Författarna hävdar att det är viktigt att väsenliga kostnadsmått omfattar såväl 

traditionella mätetal som mer samhälleligt betingade kostnader, vilket bör läggas i det 

finansiella perspektivet. Det skulle till exempel kunna vara frågan om miljörelaterade effekter 

som verksamheten åsamkar det omkringliggande samhället, men som inte beaktas i 

kalkylerna.4 Kaplan & Norton menar att denna samhällsekonomiska ansats mycket väl har 

relevans för den icke-kommersiella organisationen, eftersom man inte prompt strävar efter 

privatekonomisk nytta, utan även riktar sin fokus mot andra, samhällsnyttiga mål. Men 

återigen, att införa samhällsekonomiska mål, är ofta förenade med mätproblem. 

 

3.9.2 Kundperspektivet 

Kaplan & Nortons (2001) modell (figur 3:5) rymmer, förutom att vinstmålet har trätt tillbaka, 

även än annan väsenligt skillnad jämfört med den ursprungliga styrkortsmodellen, nämligen 

kundperspektivets utformning, som är tvådelat. Med analog hänvisning till figur 3:4, inses 

logiken. I en renodlad marknadssituation betalar kunden fullt ut vad han eller hon får. Så är 

inte fallet i offentlig sektor, där finansiären, oavsett om det rör sig om skattekollektivet eller 

privata donatorer, står för den största delen av vad tjänsten (ofta) kostar. Detta, menar Kaplan 

                                                 
 
4 För företagets vidkommande skulle marginalkostnaden för produktion i vanliga fall understiga samhällets 
marginalkostnad om man inte tog allmänna hänsyn. Optimum inträffar när marginalkostnaderna sammanfaller 
(Carlton & Perloff, 2005). 
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& Norton, innebär att det traditionella kundperspektivet inte blir särskilt fruktbart. Det är svårt 

att veta vem det är som utgör organisationens kundklientel. Genom att dela upp kunderna i två 

huvuddelar, finansiärer och avnämare, kommer man runt problemet, resonerar författarna, 

eftersom det blir klarare vem som hör till vilken kategori. Kaplan & Norton anser generellt att 

det är viktigt att tillfredsställa båda kategoriernas behov för att kunna styra verksamheten i ett 

långsiktigt perspektiv.  

 
 

Kaplan & Norton (2001) har utvecklat sin grundmodell (figur 3:5) enligt figur 3:6. 

Resonemanget tar främst sikte på kundperspektivet och det finansiella perspektivet. Den 

finansiella aspekten, ”Cost of providing Service” i figuren, har redan berörts i avsnitt 3.9.1. 

och ger vid handen att även samhällsekonomiska resonemang, såsom marginalkostnad 

beaktande för externaliteter, bör införlivas i kalkylerna. Till det andra perspektivet i figur 3:6, 

”Value/Benefit of Service”, hör till exempel värdet av bättre hälsa, högre utbildning och 

tryggare gator. Av lätt insedda skäl är det svårt att mäta detta. Det som man kan göra är att 

mäta output, men problemet kvarstår, huruvida man mätt det man avsett att mäta. Det tredje 

perspektivet i figur 3:6, legitimitetsperspektivet, breddar kundperspektivet, eftersom det 

införlivar relationen till lagstiftaren, staten. Statsmakten kan genom att införa lagar, som inte 

direkt har att göra med kärnverksamheten, utan som syftar till att tillfredsställa andra behov, 

drastiskt och ibland oförutsägbart ändra förutsättningarna för icke-kommersiella 

Mission 

Support of 
Legitimizing Authorities 
• Legislature 
• Voters/Taxpayers 

Cost of Providing Service, 
Including Social Cost 

Internal Processes 

Learning and Growth 

Value/Benefit of Service, 
Including Positive Externalities 

Figur 3:6, ”Det finansiella perspektivet och kundperspektivet”, Kaplan & Norton (2001), s. 
136. 
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organisationer. Den offentliga makten är därtill ofta huvudfinansiär jämte patientavgifter och 

andra inkomster, varför det är av vikt att vård relationerna med etablissemanget.  

 

Genom de tre perspektiven har, enligt Kaplan & Norton (2001), varje offentlig organisation 

sedan att arbeta med de återstående perspektiven i den ursprungliga modellen, således det 

interna processperspektivet och lärandeperspektivet. Ramarna är redan satta, vilket inverkar 

på hur styrkort i offentliga organisationer tas fram, men även hur styrkorten i praktiken 

kommer att se ut och vad som kommer att skilja dem från sina likar i privata företag. 

 

Det finns, som vi ser det, här skäl att lyfta fram att Kaplan & Nortons (2001) forskning utgår 

från amerikanska förhållanden, där inslaget av privata donationer i sjukvården till exempel, är 

betydligt större än vad som är fallet i Sverige, där offentliga nyttigheter till största delen 

produceras med hjälp av skattemedel. Som vi ser det, kan ett dubbelt kundperspektiv med 

finansiären som en part bli något missvisande, eftersom verksamheten inte är lika beroende av 

enskilda finansiärers goda vilja, utan där det allmännas medverkan i finansiering är 

lagstadgad.  

 

Kundperspektivet är även något som Olve et al. (1999; 2003) tar upp, med liknande 

motivering som Kaplan & Norton (2001). Författarna menar att kundperspektivet måste 

omformuleras då det inte finns några kunder i egentlig mening i offentlig sektor. Det handlar 

inte bara om att den som utnyttjar den offentliga sektorn inte fullt ut betalar för vad som 

erhålls i form av nyttigheter, utan även att offentliga organisationer inte fritt kan välja/välja 

bort kunder. Olve et al. (2003) menar visserligen att det i kundperspektivet finns en likhet 

med privata företag, att man skall betjäna sina kunder, men man har genom lagstiftning att ta 

hänsyn till en rad andra faktorer. Att utan risk för rättsliga efterspel rata otrevliga och 

olönsamma kunder är till exempel svårt. Ett annat problem som kan uppkomma är om 

kundernas behov delvis krockar med målet för verksamheten. Olve et al. ger ett konkret 

exempel med brottslingar som blir föremål för polisiära ingripanden. Fångarnas erfarenheter 

av polisens handlande bör visserligen byggas in i polisens styrkort, anser författarna, men får 

aldrig bli ett mål i sig, då polisen genom sin legitima makt att utöva fysiskt våld ibland kan 

tvingas använda denna makt utan godkännande från presumtiva våldsverkare. Hur 

brottslingen upplever tilltaget kan och får aldrig bli det primära, ej heller i en rättsstat, då 

polisen, som vi ser det, i annat fall skulle riskera att avveckla sig själva genom att ha en sådan 

ansats i sitt styrkort. Genom att införliva brottslingarna i resonemanget, har man som vi ser 
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det en form av dualt kundperspektiv, men likväl inte, då brottslingarna i slutändan inte 

betraktas som kunder, snarare som ett slags antikunder till uppdragsgivaren, staten. 

 

I det utkast till generell styrkortsmodell för offentlig sektor som återfinns Olve et al. (1999) 

(figur 3:7) har kundperspektivet ersatts med en relationsfokus, just för att understryka att det 

inte handlar om kunder i traditionell mening.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:7, ”Generalisering till offentlig sektor av styrkortsmodellen”, Olve et al. (1999), s. 275. 
 
Olve et al (1999) anser att en relationsfokus jämfört med ett traditionellt kundperspektiv är 

mer relevant, eftersom kundunderlaget är tämligen lojalt och konstant över tid.  Problematiskt 

för en kommun till exempel blir det först om det sker en större utflyttning, vilket är ganska 

ovanligt. Det går visserligen att mäta flyttströmmarna och kommunens attraktion som 

lokaliseringsort, menar författarna, men detta säger inte allt:  

 
”Men relationerna till ortens närings- och föreningsliv, leverantörer, medborgare osv tycker vi 

bör vara viktiga att beskriva inte bara som att kommunen levererar mer eller mindre 

uppskattad service (prestationer).” (Olve et al., 1999, s. 275). 

 

Resonemanget torde, enligt vår mening, utan svårigheter kunna översättas till 

landstingskommunal sektor, då logiken är densamma. I och med utvidgningen till en 

relationsfokus, skildras enligt Olve et al. (1999) utvecklingen av landstingets externa 

verksamhetsförutsättningar på ett sätt som bättre balanserar den processfokus som avser de 

interna verksamhetsförutsättningarna. Vad relationsfokusen mer konkret innebär, saknas det 

ytterligare dock vidare beskrivning om i Olve et al (1999), och i Olve et al. (2003) talas det, 
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med hänvisning till Kaplan & Norton (1992), åter om kunder, men att man lyfter fram 

kundbegreppets svårigheter inom offentlig sektor, vilket vi tog upp tidigare.      

 

3.9.3 Interna processperspektivet 

Det interna processperspektivet har, enligt Kaplan & Norton (1999), till syfte att göra 

företagsledningen uppmärksam på vilka processer som är av störst betydelse för att man skall 

uppnå uppsatta mål avseende kunder och ägare. Inom processperspektivet skall företaget 

koncentrera sig på att finna och mäta de processer som är nödvändiga för att kund- och 

ägarmålen skall kunna nås. Att göra justeringar inom detta perspektiv för offentlig sektor, 

hävdar Olve et al. (2003), är helt onödigt, eftersom ”alla organisationers interna processer bör 

vara effektiva och väl skötta” (Ibid., s. 44). Författarna menar att huvudmannen även inom en 

offentlig förvaltning bör visa intresse för hur organisationens ekonomiska resurser, i form av 

processer, underhålls och används. Enligt Olve et al. måste inte organisationens kunder ännu 

ha observerat det framsteg som skett. I styrkortsmodellen i figur 3:7 har Olve et al. (1999) lagt 

det interna processperspektivet i aktivitetsfokusen, främst mot bakgrund av att flöden och 

processer används sparsamt i offentlig sektor. Även om författarna anser sig ha belägg för att 

offentlig verksamhet i allt större utsträckning diskuteras i termer av processer, menar man att 

det likväl finns skäl att vara restriktiv, då begreppen kan kännas malplacerade. Senare anser 

Olve et al. (2003) att processresonemanget vållar föga svårigheter då det numera är ett 

vedertaget begrepp.  

  

3.9.4 Innovations- och lärandeperspektivet 

Inte heller i innovations- och lärandeperspektivet bör det, enligt Olve et al. (2003) vidtas 

några förändringar i relation till Kaplan & Nortons grundmodell, eftersom även icke-

vinstdrivande organisationer måste introducera ny teknik. 

 

3.10 Erfarenheter av styrkort i sjukvård 

Erfarenheterna av balanserade styrkort i offentlig verksamhet generellt har hittills inte varit 

odelat positiva. Kaplan & Norton (2001) menar, trots att de är anfäder till styrkortsmodellen, 

att det har funnits – och alltjämt finns – problem ute i många organisationer som inför 

styrkort, även om författarna tror på den flerdimensionella styrningens möjligheter i icke-
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vinstdrivande organisationer. Ett av problemen har enligt Kaplan & Norton bestått i att det 

saknats ett klart definierat mål för verksamheten på det sätt som privata företag har haft ett 

övergripande vinstmål att tillgå i sitt styrkortsarbete. Styrningen har därför inte sällan blivit 

mer diffus och svåröverblickbar, då strategidokument som skall tillgodose alla önskemål inte 

sällan omfattat mer än 50 sidor. Konsekvensen av detta har gjort negativa avtryck i 

kostnaderna för att införa balanserade styrkort. 

 

Ett annat problem, som lyfts fram av Carmona & Grönlund (2003), är att införandet av 

balanserade styrkort i offentliga organisationer, generellt och för svenskt vidkommande, i 

alltför stor utsträckning byggt på erfarenheterna från det privata näringslivet, vilket ibland har 

lett till problem när man oretuscherat överfört resonemangen på offentlig sektor. 

Ekonomiperspektivet har ofta hamnat i fokus på bekostnad av övriga perspektiv. Det 

kortsiktiga ekonomiska tänkandet ligger alltjämt fast i många kommuner och landsting som 

har infört styrkort, menar Carmona & Grönlund. 

 

Liknande problematik dryftas av Aidemark (2001), som menar att styrkort genom sin 

utgångspunkt i traditionella hierarkier med syfte att ”linking long-term financial goals to 

performance to targets and measures within four perspectives” (Ibid., s. 23) riskerar att 

omintetgöra de möjligheter som finns med flerdimensionell styrning i icke-kommersiella 

organisationer, om man inte först anpassar modellen till icke-kommersiella organisationers 

förutsättningar. Ett av de största problemen med styrkort i offentlig sektor generellt sett, 

menar Aidemark, har just varit bristande insikt i att fördelarna styrkort gett i privata företag 

inte med automatik kan översättas till en offentlig kontext.  

 

Det har gjorts undersökningar av balanserade styrkort i sjukvården specifikt. Två redovisas 

nedan, det är dels Aidemark (2001), som studerat Jönköpings läns landsting, och dels Folly 

Guimarães e Silva & Prochniks (2005), vilka har undersökt på implementeringen av 

balanserade styrkort, dels i en brasiliansk kontext och dels mer generellt. Folly Guimarães e 

Silva & Prochnik har i sin studie även tagit del av andra forskares rön. Det är dock viktigt att 

påpeka att den brasilianska studien bygger på material som är hämtat från förhållanden, där 

inslaget av privat finansiering är betydligt större än vad den är i Sverige. En annan skillnad 

kan vara kulturella skillnader mellan Sverige och Sydamerika, liksom att den brasilianska 

studien koncentrerar sig endast på större sjukhus, vilket kan minska den generella giltigheten, 

men vi menar ändå att studien kan vara av intresse, då det finns många gemensamma 
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nämnare. Sjukvård är professionstyngda och komplexa organisationer både i Sverige och 

Brasilien, och inslaget av politisk styrning finns i båda länderna.  

 

3.10.1 Bristande användning och efterlevnad av styrkort 

Enligt Folly Guimarães e Silva & Prochnik (2005) har ett av problemen generellt i Brasiliansk 

sjukvård varit att man inte lever efter de styrkort som upprättats. En övervägande del av de 

sjukhus man studerat nyttjar visserligen de styrmått som tagits fram, men kopplingen till det 

strategiska arbetet lyser ofta med sin frånvaro, något som enligt Aidemark (2001) stämmer 

överens med bilden i Jönköpings läns landsting.  

 

Ett annat vanligt förekommande problem har i Brasilien varit att antalet styrmått i komplexa 

organisationsstrukturer som sjukhus tenderade att bli alltför många, vilket gjorde det dagliga 

arbetet med styrkort dels svårt och dels omotiverat dyrt i förhållande till vad man i slutänden 

fick ut av det. Samtidigt efterfrågades större inslag av objektiva mått som gick att mäta, för att 

man skulle tillfredsställa yttre krav på klarare styrning. Ett problem som, enligt författarna, 

kan ha bidragit till den bristande efterlevnaden av styrkorten har varit undermåliga data- och 

informationssystem inom sjukvården i Brasilien. Dessa har inte i tillräcklig omfattning 

understött ekonomistyrningen, varför den blivit tungrodd. Balanserade styrkort har därför ofta 

haft tendensen att bli skrivbordsprodukter som inte används på det sätt de är ämnade för. 

 

3.10.2 Obalanser i styrkorten och styrkort med oklara syften 

Folly Guimarães e Silva & Prochnik (2005) menar att det i flertalet av de styrkort man tagit 

del av finns en obalans mellan kvalitativa och kvantitativa styrmått. I det finansiella 

perspektivet, liksom i det interna processperspektivet, ryms ofta ett stort antal mätbara 

styrmått som är klart definierade och välutvecklade, medan det i övriga perspektiv, 

kundperspektivet och lärandeperspektivet, däremot återfinns tämligen få och ytterst basala 

mått. Detta gör att fokus i stor utsträckning hamnar på de båda andra perspektiven, vilket: 

”[…] underlines the dual focus among health care institutions […] operational care/excellence 

and financial performance” (Ibid., s. 18). Ett problem ligger, menar författarna, i att 

kundperspektivet är tämligen svårgreppbart inom offentlig verksamhet, då det inte finns några 

kunder i traditionell mening. Att klart och tydligt definiera målgrupper för olika verksamheter 

och därefter ta reda på vad dessa målgrupper har för åsikter om och erfarenheter av 
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verksamheten, är enligt författarna ofta förenat med stora svårigheter. Men det är värt att 

notera bilden inte är entydigt negativ. Synen på kundperspektivet är, som vi tidigare har tagit 

upp i teorikapitlet, heterogen, vilket även gjort avtryck i Folly Guimarães e Silva & Prochniks 

(2005) studie. Vissa av sjukhusen har anlagt dubbla kundperspektiv, medan andra ansett 

enbart patienterna vara kunder. 

 

Aidemark (2001) menar utifrån sin studie att obalansen snarare står att finna i en skevhet 

mellan de olika styrkortsperspektiven inbördes, eftersom balanserade styrkort inom svensk 

sjukvård har använts på ett något annorlunda sett jämfört med Kaplan & Nortons ursprungliga 

modell. Istället för att utgöra en hierarki, har perspektiven tolkats som att det skall finnas en 

balans mellan dem, ett slags ”network of perspectives in balance” (Ibid., s. 46) Balansen har 

således inte gällt balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, balansen mellan finansiella 

och icke-finansiella mått, eller balansen mellan externa och interna prestationer. Man har ute 

på fältet inte betraktat ett styrkortsperspektiv som mer viktigt än något annat. Detta är 

allvarligt, menar Aidemark, eftersom styrkortsidén just bygger på att hjälpa organisationen att 

fokusera på interaktionen mellan perspektiven för att nå de mål man har satt upp. I Jönköping 

läns landsting såg man det finansiella perspektivet enbart som en restriktion på interna 

processer och lärande och utveckling. Dessa tre perspektiv bestämde om man kunde eller inte 

kunde utveckla kundperspektivet, vilket, menar Aidemark, innebar att det balanserade 

styrkortet bokstavligen vändes upp och ned. 

 

Syftet med styrkort, enligt Aidemark (2001, s. 31) är precis som grundtanken i Kaplan & 

Norton att: ”translate the mission and the strategy of the organisation into objectives and 

measures”. För detta krävs att långsiktiga mål kan brytas ned till kortsiktiga. Dilemmat för 

offentlig sektor är att det är svårt att bryta ned mål av typen ”att ge god vård på lika villkor till 

samhällsmedborgarna” till strategiska mål. Inom svensk sjukvård har denna översättning från 

vision till strategi saknats, vilket i sin tur gjort det svårt att översätta strategi till strategiska 

mål inom ramen för de fyra styrkortsperspektiven. Landstingen har i första hand betraktat 

balanserade styrkort som ett kommunikationsverktyg och som ett sätt att maximera 

patientnyttan snarare än att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, hävdar Aidemark.  

Styrkorten har flyttat fokus bort från den ekonomiska restriktion man har att ta hänsyn till. 
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3.10.3 Professionsstrider 

En tredje svårighet att övervinna vid införandet av balanserade styrkort i sjukvården har enligt 

Folly Guimarães e Silva & Prochnik (2005) varit bristande samarbetsvilja mellan olika 

professioner. Striden har företrädesvis stått mellan medicinsk personal å den ena sidan och 

ekonomi och administration å den andra. Samarbetsklimatet har inte sällan varit dåligt, vilket 

försvårat införandet av balanserade styrkort i verksamheten. Fokus i styrkortsarbetet har, 

enligt författarna, som en konsekvens av revirtänkandet i alltför liten utsträckning knutits till 

lärandeperspektivet, som har gått i strykklass, vilket blivit en smärre katastrof, enligt 

författarna, mot bakgrund av den medicinska professionens prestationers betydelse för det 

finansiella perspektivet – att bli effektivare i sitt sätt att arbeta till exempel.  

 

Hos de brasilianska sjukhusen i studien fanns det, enligt Folly Guimarães e Silva &  även ett 

annat problem, nämligen administrationens bristande kunskaper i hur vård bedrivs: ”[…] 

managers do not know how to measure the variables involved in the Learning and Growth 

Perspective” (Ibid., s. 18). Detta blev ett problem, då det saknades idéer om hur verksamheten 

skulle bli mer framgångsrik, vilket understöddes av dåligt samarbete och dito kommunikation 

i många sjukvårdsorganisationer. Det fanns, enligt författarna, alltför vattentäta skott mellan 

olika grupper av medarbetare, vilket var en bidragande orsak till varför styrkortsarbetet dels 

blev tungrott och dels blev föga framgångsrikt. I likhet med Gulmarães e Silva & Proschnik 

ser för övrigt Aidemark (2001) i sin studie om styrkort i Jönköpings läns landsting att det 

funnits liknande problem med att införa nya styrmetoder i organisationer med traditionellt 

starka professioner. Dock har inte samma konflikt mellan olika professioner, läkare visavi 

administration, kunnat skönjas på samma sätt som i de sydamerikanska organisationerna. 
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4 Landstinget i Östergötland 

 

I detta kapitel presenteras landstinget i Östergötland och deras användning av balanserade 

styrkort, vilket görs utifrån sekundärt material. 

 

 

4.1 Fakta om landstinget i Östergötland 

Landstinget i Östergötland är Sveriges fjärde största landsting, med 415 000 invånare, och 

består av 13 kommuner: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, 

Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Omsättningen för 

verksamhetsåret 2004 låg på cirka 9 miljarder kronor, varav den största delen, runt 80 

procent, kom från landstingsskatten och generella statsbidrag.  (Årsredovisning 2004, 

Landstinget i Östergötland) 

 

4.1.1 Verksamhet och professioner 

Verksamheten inom landstinget rymmer ett antal olika kompetensområden, bland annat 

närsjukvård, sjukhusvård/specialistsjukvård, tandvård, samt stöd- och serviceenheter. 

Landstinget är en professionsbaserad organisation, med totalt 11 334 anställda per 2004-12-

31. (Årsredovisning 2004, Landstinget i Östergötland) Fördelningen mellan olika kategorier 

medarbetare visas av figur 4:1  
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Figur 4:1, ”Andelen anställda i olika personalkategorier per 2004, Landstinget i Östergötland”, Årsredovisning 

2004, Landstinget i Östergötland, s. 45. 

 

4.1.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen i landstinget i Östergötland är utformad som figur 4:2 nedan. Vi 

kommer här att inleda med att ge en övergripande bild av landstinget i Östergötlands 

organisation för att sedan gå djupare in i de delar av organisationen som vi valt att inrikta oss 

mot i vår studie. När detta är avklarat kommer vi att redogöra för landstingets Vision och 

strategi, vilka ligger till grund för styrkorten inom landstinget.  
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Figur 4:2, ”Organisationsstruktur landstinget i Östergötland, Årsredovisning 2004, Landstinget i Östergötland, s. 

6. 

 

Landstingsfullmäktige 

Detta är organisationens högsta beslutsfattande organ och består av 101 folkvalda ledamöter. 

Det är i landstingsfullmäktige som fattar beslut angående hur mycket pengar verksamheten får 

kosta, vilket regleras av bland annat landstingsskatten. Här beslutas även om viktiga 

principiella och strategiska frågor i landstinget. (Årsredovisning 2004, Landstinget i 

Östergötland) 

 

Landstingsstyrelsen 

Landstingsstyrelsen fungerar som landstingets förvaltande organ och har även ansvar för att 

samordna nämnder och beredningar inför fullmäktige.  Som namnet avslöjar utgör de 

styrelsen för landstingens alla verksamheter, vilket betyder att de har det övergripande 

ansvaret för enheternas produktivitet, effektivitet och kvalitet. (Årsredovisning 2004, 

Landstinget i Östergötland) 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden är en beställarnämnd vars huvudsakliga uppdrag är att ”fånga 

upp östgötarnas behov, önskemål och synpunkter när det gäller hälso- och sjukvård” 

(Årsredovisning 2004, Landstinget i Östergötland, s. 7) 

 

Beredningar 

Beredningarna fungerar som ett komplement till arbetet inom landstingsstyrelsen och hälso- 

och sjukvårdsnämnden (Årsredovisning 2004, Landstinget i Östergötland) 

  

• Under landstingsfullmäktige finns demokratiberedningen och folkhälsoberedningen. 

• Under landstingsstyrelsen finns forskningsberedningen och personalberedningen. 

• Under hälso- och sjukvårdsnämnden finns östra, centrala respektive västra 

länsdelsberedningen samt medicinska programberedningen. 

 

Landstingsdirektören 

Landstingsdirektören fungerar som verkställande tjänsteman och kan liknas med vad man i ett 

privat företag kallar för VD. Landstingsdirektören har det huvudsakliga ansvaret för 

landstingets produktionsenheter. Landstingsdirektören svarar även för att tillgodose de 

politiska organen med administrativt stöd. (Årsredovisning 2004, Landstinget i Östergötland) 

 

Produktionsenheterna 

Sammanlagt finns det 14 produktionsenheter i landstinget som fördelas på olika områden av 

hälso- och sjukvården. De största av dessa områden är Folktandvården och Närsjukvården 

vilka utgörs av de fyra tårtbitarna i centrum av organisationschemat. Under närsjukvården 

ligger bland annat vårdcentraler och viss del av sjukhusvård. (Årsredovisning 2004, 

Landstinget i Östergötland) 

 

4.1.3 De delar av organisationen som är intressanta för vår studie  

De områden i organisationen som är mest intressanta för vår studie är ekonomiavdelningen 

(landstingsledningen), närsjukvården i västra Östergötland, samt vårdcentralerna inom denna 

region. Ekonomiavdelningen är en stödenhet direkt underställd landstingsdirektören och 

markerad med röd pil nr 1 i figur 4:2 ovan. Närsjukvårdsområde väst är även det direkt 
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underställt landstingsdirektören och är markerat med röd pil nr 2 i samma figur. Under 

närsjukvårdsområde väst finns i sin tur elva stycken vårdcentraler. Vi har valt att bryta ut 

dessa ur organisationsschemat i figur 4:2, eftersom vi på ett tydligare sätt vill synliggöra 

denna struktur, som finns i figur 4:3 nedan. Figuren är dock ändå en förenkling av sambandet 

mellan vårdcentraler, närsjukvårdsområden, ekonomiavdelning och landstingsdirektören.  

 

 
Figur 4:3, ”Organisationsschema över närsjukvården i landstinget i Östergötland”, fritt efter Årsredovisning 

2004, Landstinget i Östergötland, s. 6.  

 

4.2 Balanserade styrkort i landstinget i Östergötland  

Landstinget i Östergötland är en omfattande och därtill komplex organisation, vilken kräver 

”en begriplig och enhetlig metod och gemensamma begrepp” (Årsredovisning 2004, 

Landstinget i Östergötland, s. 8). Man anser därför att det är viktigt att såväl planering som 

uppföljning sker ur flera perspektiv, för vilket balanserade styrkort har befunnits vara en 

lämplig modell. Styrkortskonceptet genomsyrar hela landstingsorganisationen, från politiska 

församlingar till produktionsenheter. I årsredovisningen 2004 fastställs att utgångspunkten för 

styrkortet är landstingets uppdrag och vision, där visionen sedan konkretiseras i strategier och 

framgångsfaktorer för olika perspektiv. (Ibid.) 

 

Landstinget har ett övergripande styrkort i landstingsfullmäktige vilket brutits ned på 

landstingstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Med bas i dessa två styrkort har sedan 

ett styrkort skapats för landstingsdirektören, vilket godkänts av landstingsstyrelsen. 

Landstingsdirektörens styrkort har sedan brutits ned på närsjukvårdsområdesnivå, där alla 

närsjukvårdsområden utarbetat egna styrkort. Varje närsjukvårdsområde skall i sitt styrkort 

definiera vision och strategier, framgångsfaktorer samt nyckelindikatorer som är anpassade 

till den egna verksamhetens innehåll och inriktning. Ett krav som framgår i 

Landstingsdirektör 
(Ekonomidirektör) 

Närsjukvården västra 
Östergötland 

Närsjukvården centrala 
Östergötland 

Närsjukvården östra Östergötland 

9 (11)  vårdcentraler 19 vårdcentraler 18 vårdcentraler 
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landstingsdirektörens innevarande styrkort är att varje produktionsnivås 

(närsjukvårdsområdena är produktionsenheter) styrkort skall ha en tydlig koppling till den 

inriktning som finns i landstingsdirektörens styrkort. När närsjukvårdsområdena fått sina 

styrkort godkända av landstingsdirektören skall styrkortet brytas ned på de olika 

vårdcentralerna som tillhör närsjukvårdsområdet. Varje vårdcentral har utformat ett styrkort 

som bygger på närsjukvårdsområdets styrkort. (Årsredovisning 2004, Landstinget i 

Östergötland) 

 

Enligt årsredovisningen (2004) är det visionen, perspektiven och strategierna som 

tillsammans med ekonomiska ramar och skattesatsen är det som ligger till grund för den tre 

års budget som beslutas av landstingsfullmäktige. Utifrån denna budget tar sedan fullmäktige 

fram en finansplan. Finansplanen kan exempelvis innehålla direktiv till landstingsstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande planeringsarbete. 

 

4.3 Enskilda styrkort 

Landstingsdirektören har valt att redovisa sitt styrkort i form av ett kompendium. För att 

tydliggöra kärnan i detta styrkort har vi valt att återge styrkortet i en figur, där vi 

sammankopplar perspektiv, strategi och framgångsfaktorer. Vi har även valt att göra det 

samma för närsjukvården i västra Östergötland. När det gäller vårdcentralernas styrkort har vi 

med hänsyn till önskemålen om anonymitet valt att göra en sammanfattning av styrkortens 

innehåll, där generella drag redogörs. Läsaren hänvisas dock till bilaga C för att ta del av 

styrkortet i sin helhet.  

 

4.3.1 Bakgrund till perspektiv för landstingsledning och närsjukvården i västra 
Östergötland 

Landstingsledningen (landstingsdirektörens) och närsjukvården i västra Östergötland och 

deras styrkort för innevarande år är formulerade utifrån följande gemensamma tolkning av 

perspektiven: 
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Medborgarperspektivet/kundperspektivet 

Medborgarperspektivet beskriver hur landstinget skall tillgodose befolkningens behov av 

hälso- och sjukvård, och främja en positiv hälsoutveckling. Detta perspektiv är centralt 

eftersom det fokuserar på verksamhetens slutresultat, vad landstinget ytterst är till för. 

 

Förnyelseperspektivet 

Förnyelseperspektivet handlar om att skapa förutsättningar för en ständig förnyelse av 

verksamhet och organisation. Främst innebär detta att aktivt följa omvärlden och anpassa 

verksamhet och organisation efter de förändringar som sker i form av bland annat nya 

livsmönster, ändrade vårdbehov, nya arbetsformer, teknisk utveckling, medicinsk forskning, 

medborgarnas förväntningar och demografiska förändringar. Förnyelsen drivs även inifrån 

den egna verksamheten genom erfarenheter och idéer hos 

medarbetarna. 

 

Processperspektivet 

Processperspektivet beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att 

åstadkomma de effekter på medborgarnas hälsa som eftersträvas i visionen. Visionen 

förutsätter att tillgängliga resurser utnyttjas effektivt, att goda medicinska resultat uppnås, 

samtidigt som hänsyn tas till patientens möjlighet att påverka sin egen vård. 

 

Medarbetarperspektivet 

Medarbetarperspektivet beskriver hur landstinget tar tillvara och utvecklar medarbetarnas 

resurser. 

 

Ekonomiperspektivet (det finansiella perspektivet) 

Ekonomiperspektivet handlar om god hushållning av tillgängliga resurser. En grundläggande 

utgångspunkt för en god ekonomisk hushållning är att verksamheten inte kostar mer än vad 

som kan finansieras genom intäkter. En annan grundläggande utgångspunkt är att 

verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga att rätt saker görs till så 

låg kostnad som möjligt. 
 

4.3.2 Landstingsledningens innevarande styrkort 

Nedan återfinns landstingsledningens innevarande styrkort i dess helhet. 
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Vision 
Landstinget i Östergötland ska med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: 

- Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. 
- Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. 
- Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i 

samhällslivet. 
- Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår 

funktionsnedsättning. 
 

Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 
 
Medborgarperspektivet 
Medborgarperspektivet beskriver 
hur landstinget ska tillgodose 
befolkningens 
behov av hälso- och sjukvård och 
främja en positiv hälsoutveckling. 
Detta 
perspektiv är centralt eftersom det 
fokuserar på verksamhetens 
slutresultat det 
landstinget ytterst är till för. 
 

 
Landstinget medverkar 
till att utveckla ett 
tryggare 
välfärdsamhälle och att 
skillnaderna i hälsa 
utjämnas. 
 
Östgötarna känner 
delaktighet, har 
kunskap och kan 
påverka sin hälsa och 
sina liv. 
 
Östgötarna känner sig 
trygga med att en god 
hälso- och sjukvård ges 
efter behov och är 
effektiv under hela 
vårdprocessen. 

 
 

 
Produktionsenheterna ska 
leva upp till åtagandena i 
avtalen med hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
 
Det är tydligt att 
landstingets medarbetare 
ser östgötarnas hälsa som 
sitt huvuduppdrag 
 
 

 
Genomslag för avtalsinnehåll i 
produktionsenheternas styrkort 
samt förmågan att uppfylla 
åtaganden avtal 
 
Andelen av östgötarna som varit i 
kontakt med landstinget som 
anser de fått god vård och 
behandling 

 
Andelen av östgötarna som varit i 
kontakt med landstinget som 
anser att landstingets medarbetare 
är patientorienterade 
 
Andel medarbetare som anser att 
deras arbetskamrater är 
patientorienterade 

 
Förnyelseperspektivet 
Förnyelseperspektivet handlar om 
att skapa förutsättningar för en 
ständig förnyelse av verksamhet och 
organisation. Främst innebär detta 
att aktivt följa omvärlden och 
anpassa verksamhet och 
organisation till de förändringar 
som sker i form av bland annat nya 
livsmönster, ändrade vårdbehov, nya 
arbetsformer, teknisk utveckling, 
medicinsk forskning, medborgarnas 
förväntningar och demografiska 
förändringar. Förnyelsen drivs även 
inifrån den egna verksamheten 
genom erfarenheter och idéer hos 
medarbetarna. 
 
 

 
Hälso- och sjukvården 
ska känna till och möta 
dagens livsmönster och 
behov. 
 
Forskning ska utnyttjas 
som stöd för 
verksamhetsutveckling. 
 
Gränsöverskridande 
utvecklingsarbete ska 
stimuleras. 

 

 
Organisationen och 
medarbetarna är 
förändringsbenägna.  
 
Erfarenheter från 
misstag tas tillvara som 
underlag för förbättring 
 

 
Andel av de östgötar som varit i 
kontakt med vården som anser att 
det sker ständiga förbättringar i 
landstingets verksamhet. 
 
Andel medarbetare som anser att 
det sker ständiga förbättringar i 
den ena verksamheten. 
 
Andel medarbetare som anser att 
det sker ständiga förbättringar i 
landstingets samlade verksamhet 
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Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 
 
 
Processperspektivet 
Processperspektivet beskriver hur 
landstinget arbetar, planerar och 
utnyttjar resurserna för att 
åstadkomma de effekter på 
medborgarnas hälsa som 
eftersträvas i visionen. Visionen 
förutsätter att tillgängliga resurser 
utnyttjas effektivt, att goda 
medicinska resultat uppnås, 
samtidigt som hänsyn tas till 
patientens möjlighet att påverka sin 
egen vård. 
 

 
 
Hälso- och sjukvårdens 
processer ska vara 
effektiva 
 
Patienters vård ska  
vara säker 
 
Patienten ska ges 
möjlighet att påverka 
sin vård 

 
 
Arbetsformer och 
arbetsmetoder ger 
önskade resultat. De 
innehåller samråd med 
patienten och gott  
 
samarbete mellan 
inblandade vårdgivare, 
vilket sammantaget ger 
trygghet i vårdkedjan. 

 
 
Andel patienter som känner 
förtroende för arbetssätt och 
övergångar mellan vårdgivare i 
sin egen vård. 
 
 
Andel medarbetare som anser att 
de vårdprocesser de själva känner 
till är; effektiva för patienterna,      
säkra för patienterna 

 
Medarbetareperspektivet 
 
Medarbetarperspektivet beskriver 
hur landstinget tar tillvara och 
utvecklar 
medarbetarnas resurser. 
 

 
Landstinget ska 
attrahera nya 
medarbetare. 
 
Utifrån sitt uppdrag 
ska medarbetare 
motiveras att göra goda 
arbetsinsatser. 
 
Medarbetarna ges 
utrymme att både 
utveckla sitt eget 
kunnande och hela 
organisationens 
arbetssätt. 

 

 
Medarbetare känner sin 
egen arbetsinsats 
motiverande liksom sin 
del i helheten av 
landstinget 

 
Andel patienter som upplever att 
de medarbetare de träffat: 

- Varit engagerade i det de 
gör 

- Varit stolta över det de gör 
- Varit stolta över att jobba i 

just landstinget 
- Andel medarbetare som 

känner sin egen 
arbetsinsats stimulerande 

- Andel medarbetare som 
känner tillfredställelse 
med att vara dela av 
landstinget i Östergötland 

 
Ekonomiperspektivet 
 
Ekonomiperspektivet handlar om 
god hushållning av tillgängliga 
resurser. En grundläggande 
utgångspunkt för en god ekonomisk 
hushållning är att verksamheten inte 
kostar mer än vad som kan 
finansieras genom intäkter. En 
annan grundläggande utgångspunkt 
är att verksamheten ska bedrivas på 
ett kostnadseffektivt sätt, det vill 
säga att rätt saker görs till så låg 
kostnad som möjligt. 
 

 
Ekonomin ska ge 
handlingsfrihet. 
 
Ekonomin ska inte 
belasta kommande 
generationer. 
 
Verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv. 

 

 
Samtliga nämnder och 
produktionsenheter har 
ekonomisk balans 
 
Åtgärder och processer 
ger god valuta för 
skattepengarna 

 
Andel enheter som: 

- Har ekonomisk balans 
(ej underskott) 

- Använder KPP-
information i enhetens 
styrning 

- Jämför kostnader med 
andra liknande enheter 
utanför landstinget i 
Östergötland 

 
Figur 4:4, ”Landstingsledningens styrkort”. 

 

Eftersom arbetet med styrkortet för 2006 avslutades i samband med att vi utförde vår studie, 

har vi valt att ge en sammanfattad bild av hur det nya styrkortet skiljer sig från det kort vi just 
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presenterat. Anledningen till att vi även valt att presentera detta beror på att det nya styrkortet 

ger en bild av hur landstingsledningen ämnar utveckla sitt styrkortsarbete i framtiden. Vi har 

valt att inte presentera 2006 års styrkort i sin helhet då detta lätt skulle kunna kännas som en 

återupprepning och vi nöjer oss därför att ge en sammanfattning av de övergripande trender vi 

ser i styrkortet. Genomgående i styrkortet för 2006 är att det blivit mer strukturerat än sin 

föregångare. Strategierna har inte ändrats inom något perspektiv, däremot har 

framgångsfaktorer och nyckelindikatorer förändrats mer eller mindre radikalt inom samtliga 

perspektiv. Styrkortet har därmed fått en tydligare koppling mellan strategi, 

framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Styrkortet för 2006 förklarar i högre utsträckning 

vad ledningen avser med de olika framgångsfaktorerna och ger mer detaljerade definitioner 

som underlättar för läsaren att få en mer konkret bild av framgångsfaktorerna. Dessa mer 

detaljerade definitioner medför även att nyckelindikatorerna i större utsträckning blir mer 

precisa och bättre speglar framgångsfaktorer och strategier. 

 

Medborgarperspektivet 

Perspektivet i sig har inte förändrats i det nya styrkortet, det handlar fortfarande om att 

beskriva hur landstinget skall tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård samt 

befrämja en positiv hälsoutveckling. Strategierna från 2005 ligger kvar och är i princip 

oförändrade. Vi kan dock se att framgångsfaktorerna har fått en tydligare praktisk anknytning 

än de hade i 2005 års styrkort. I styrkortet för 2006 har man valt att i större utsträckning 

fokusera på medborgarna i reell mening än tidigare. Fokus för framgångsfaktorerna ligger nu 

på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att fungera som ”kunskapsspridare, att 

Östgötarna får kunskap om vad som främjar hälsa och vad som orsakar sjukdom” och att detta 

genomsyrar alla aspekter i patientkontakten. Fokus ligger även på att skapa dialog mellan 

politiker och medborgare, där medborgarna får insyn i beslutsprocesserna och därigenom 

ökad förståelse för de politiska prioriteringar som sker inom landstinget. En annan viktig 

förändring är att styrkortet för 2006 i större utsträckning inriktar sig på att skaffa kännedom 

om befolknings- och patientbehov. Det handlar i större utsträckning än tidigare om hur 

befolkning och patienter upplever vården. 

 

Förnyelseperspektivet 

Även i detta fall har man valt att ytterligare konkretisera framgångsfaktorerna och knyta dem 

till de olika strategierna. Istället för att endast ha medarbetarnas förändringsbenägenhet och 

tillvaratagandet av erfarenheter från misstag som framgångsfaktorer har ledningen här valt att 
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ytterligare konkretisera framgångsfaktorerna. I styrkortet för 2006 beskrivs exempelvis att 

hög förändringsberedskap tillsammans med offensiv omvärldsbevakning är 

framgångsfaktorer för att hälso- och sjukvården skall känna till och möta dagens livsmönster 

och behov. Nyckelindikatorerna för detta är antalet verksamheter som har pågående 

förändringsprojekt samt redovisningar av förändringar i folkhälsa och andra liknande 

förändringar i omvärlden. Nyckelindikatorerna inom detta perspektiv har i större utsträckning 

flyttat fokus från hur medarbetarna uppfattar förbättringsarbetet inom organisationen till mer 

konkreta mått. Ett exempel på detta är att nyckelindikatorn för förändringsberedskap är antalet 

verksamheter som har pågående förändringsberedskapsprojekt.  

 

Processperspektivet 

Liksom i tidigare nämnda perspektiv har ledningen även här valt att ha kvar de strategier som 

användes under 2005.  Gällande framgångsfaktorerna, så har 2006 års styrkort i princip kvar 

samma framgångsfaktor som tidigare, skillnaden är dock att den delas upp i tre olika delar för 

att på så vis tydliggöra vilken framgångsfaktor som knyts till respektive perspektiv. Ett 

exempel på detta är att framgångsfaktorn för att patienter ska ges möjlighet att påverka sin 

vård är – ”respekt och lyhördhet för patientens önskemål och behov” något som mäts i andel 

patienter som anser att deras behov sätts i centrum. 

 

Medarbetarperspektivet 

Den mest betydande förändringen inom detta perspektiv är att man inom såväl 

framgångsfaktorer som nyckelindikatorer lagt mer fokus på chefernas betydelse för att skapa 

motiverade medarbetare. Nyckelindikatorerna för att skapa motiverade medarbetare är bland 

annat gott ledarskap, vilka mäts genom exempelvis sjukfrånvarostatistik och 

medarbetarenkäter med utvärdering av de närmaste cheferna.  

 

Ekonomiperspektivet 

I det ekonomiska perspektivet i 2006 års styrkort har man valt att ta bort den framgångsfaktor 

som handlade om att åtgärder och processer skall skapa god valuta för skattepengarna. Istället 

har man valt att starkare fokusera på avsättningar i framtiden och kostnadsmedvetenhet. Det 

finns därmed ingen benchmarking mot andra landsting som nyckelindikator i 2006 års 

styrkort.  
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4.3.3 Närsjukvårdens i västra Östergötlands innevarande styrkort 

 

Vision 
Närsjukvården i västra Östergötland – NSV – erbjuder en hälso- och sjukvård som bidrar till bästa möjliga 
hälsovinst och livskvalitet för befolkningen genom Nära Samverkan i Vården 
 
Nära 
Utifrån grundläggande värderingar med kunden i centrum erbjuda: 

• God tillgänglighet 
• Hälsofrämjande insatser 
• Utredning – diagnostik – behandling  
• Omvårdnad  
• Rehabilitering 
• Habilitering 
• Utbildning 
 

Samverkan 
Utifrån grundläggande värderingar och med kunden i centrum samverka med: 

• Patient och närstående 
• Varandra inom närsjukvården 
• Länscentra 
• Vårdgrannar 
• HU och andra utbildningsorganisationer 
 

Vården 
Utifrån grundläggande värderingar med kunden i centrum arbeta för att: 

• Processorientera verksamheten 
• Utveckla arbetssätt 
• Bedriva och omsätta forskning i klinisk praktik 
• Tillämpa ny medicinsk teknik 
• Utveckla närsjukvårdens vårdformer 

 

 

 

Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

 
Kundperspektivet 
 
Befolkningen i västra 
länsdelen – Patienter – 
Remittenter – Studerande 
 

 
Utgå från kundernas 
behov 
 
 
 
 
 
 

 
Optimal medicinsk-, 
omvårdnads- och 
bemötande kvalitet  
 
God tillgänglighet 
 
Samverkan 
 
Delaktighet 
 
Tydliga utfästelser 
 
Utbildning, introduktion 
och handledning av god 
kvalitet 

 

 
Andel nöjda patienter, 
helhetsintryck av 
besöket/sjukhusvistels
en 
 
Andel nöjda patienter, 
acceptabel/rimlig 
väntetid för 
besök/inläggning 
 
Andel nöjda patienter 
med framkomlighet 
per telefon till 
Primärvård och 
Hemsjukvård 
 
Andel patienter som 
upplever delaktighet i 
beslut om behandling  
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- (exkl PV) 
 
Andel patienter som 
anger att de fått hjälp 
med sjukdom och 
problem i relation till 
förväntan 
 
Andel nöjda 
studerande – 
studerandeindex 
- (> 6 på en 7-gradig 

skala) 
 
 

 
Förnyelseperspektivet/
utvecklingsperspektivet 
 

 
Arbeta med 
systematisk 
kundorienterad 
verksamhetsutvecklin
g 
 
Omvärldsbevakninge
n är systematisk 
 
Utveckla en mer 
hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård 

 
 
 
 
 
 

 
Positivt utvecklings- och 
förändringsklimat 
 
Skapandet av 
förutsättningar för FoU-
arbete som är stöd för 
verksamhetsutveckling 
 
Uppmuntran, 
synliggörande och 
belöning av ständiga 
förbättringar 
 
Metodstöd 
 
Jämförelse av NSV:s 
processer med ledande 
verksamheter 
 
Ökad kunskap kring 
folkhälsoproblem 
 

 
Andel medarbetare 
som upplever ett 
positivt utvecklings- 
och förändringsklimat. 
 
Antal rapporterade 
utvecklingsarbeten i 
Idébanken 
 
Mål: > jämfört med 
2004 
 
Andel enheter aktiva i 
nätverk/nationella/inte
rnationella fora. 
 
Andel enheter som 
redovisar resultat från, 
för dem relevanta, 
nationella 
kvalitetsregister 
 
Andel enheter som har 
strategi för 
verksamhetsutvecklin
g 
 
Andel enheter som 
deltar i 
utvecklingsprojekt 
med andra enheter 
 
Antal FoU-rapporter. 
Mål: Minst 1 
rapport/enhet. 
 
Antal registrerade 
artiklar, av NSV 
medarbetare, i 
HU/LiU 
publiceringsdatabas. 
Mål: > jämfört med 
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2004. 
 
Indikatorer för 
Hälsofrämjande 
Sjukhus. Mål: > 
rikssnitt 
 
Skapa ett BSC för 
folkhälsoarbetet. Mål: 
2005 

 
 
 
 
 

Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikator/a
nnan uppföljning 

 
Processperspektivet 
 
Hälso- och sjukvård – 
Folkhälsa – Utbildning – 
Forskning och utveckling  
Prioriterade processer i 
NSV: Äldre med komplexa 
vård- och omsorgsbehov - 
Psykisk ohälsa – 
Långtidssjukskrivna 
patienter i primärvården 
(Resam) - Demens – 
Akutprocessen 
(Resultatmått i fyra 
dimensioner – 
kliniska/medicinska resultat, 
kundtillfredsställelse, 
funktionellt hälsostatus och 
ekonomiska resultat) 
 

 
 

Utveckla effektiva 
processer 
 
Kvalitetssäkra 
processerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Redovisade 
processresultat 
 
Fungerande 
avvikelsehantering 

 

 
Diabetespatienter, 
debut < 30 år, med 
HbA1c under 6,5 % 
 
Diabetespatienter, 
debut > 30 år, med 
HbA1c under 6,5 % 
 
Hjärtinfarktpatienter 
behandlade med 
betablockad under 
sjukhusvistelsen. 
 
Andel strokepatienter 
vårdade på 
strokeenhet. 
 
Andel förtidigt döda, 
< 65 år, med tidigare 
satt psykiatrisk 
diagnos 
 
Mål 2005: ta fram 
valida siffror 
 
Telefontillgänglighete
n till primärvården – 
erhållen ersättning av 
max belopp HSN 
 
Andel hypertoniker 
som ligger under de 
av Läkemedelsverket 
rek gränserna för 
diastolisk och 
systolisk hypertoni vid 
senaste besöket 
 
Andel avlidna 
patienter med Palliativ 
diagnos, vårdade vid 
LAH-klinikens 
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Palliativa enheter, 
med dokumenterad 
brytpunktsbedömning 
 
 
Andel patienter med 
Palliativ diagnos som 
skattar ett oförändrat 
eller förbättrat 
välbefinnande jämfört 
med inkomstvärdet 
enligt ESAS 
 
Andel patienter, med 
demenssjukdom, som 
blivit föremål för 
vårdplanering i 
samverkan i ett 
familjemedicinskt 
perspektiv 
 
Andel NSV enheter 
som klarar nationella 
vårdgarantin 
 
Andel 
patientrelaterade 
avvikelser i 
förhållande till 
samordnad 
vårdplanering - > ? % 
jämfört med 2004 
 
Andel patienter med 
gemensam individuell 
vårdplanering, i 
hemsjukvården och 
särskilda boenden – 
Målet ska vara uppnått 
2006 

 
 
 
 
 
 

 
Medarbetar 
perspektivet  
 
 
beskriver hur landstinget tar 
tillvara och utvecklar 
medarbetarnas resurser. 
 
  

 
Skapa en attraktiv 
arbetsplats  
 
 
Personalförsörjningsa
rbetet är aktivt och 
långsiktigt 

 
 
 
 
 
 

 
Utveckling av 
ledarskapet 
 
 
Utveckling av 
medarbetarskapet 
 
Hälsofrämjande 
arbetsplats 
 
Strategiskt lönearbete 

 

 
Förtroende för chefens 
sätt att leda 
verksamheten 
 
Medarbetarenkät - > 
LiÖ medel 
 
Andel NSV-enheter 
som följer styrkortet 
för arbetsmiljö i 
närsjukvården 
 
Följsamhet mot 
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lönekartläggning – ja, 
andel enheter 
 
Följa Hälsofrämjande 
Sjukhus indikatorer, 
frågeområde 3 
 
Andel medarbetare 
med 
befattningsutveckling 
enligt ”Olivia” 
 
Andel medarbetare 
med sjukfrånvaro 
korttid (<30 dag/12 
mån). 
 
Andel medarbetare 
med sjukfrånvaro 
långtid (>30 dag/12 
mån) 
 
Andel långtidsfriska 
medarbetare (0 
sjukdag/24 mån) 
 

 
Ekonomiperspektivet 
Ekonomiperspektivet handlar 
om god hushållning av 
tillgängliga resurser. som 
möjligt. 
 

 
Avtalet är i balans med 
ekonomin  

 
Arbeta med ekonomisk 
långsiktighet 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kända förutsättningar och 
tydligt avtal. 
 
Införande av förändringar 
görs kontrollerat. 
 
Kostnadsmedvetna 
medarbetare. 
 
Enheterna får bära med 
sig del av eget resultat 
 

 
Andel enheter med 
positivt resultat 
 
Andel enheter med 
positivt eget kapital 
 
Positivt 
läkemedelsresultat 2005 
 
Ekonomirapporter 
redovisas på enheter 
 
Förändring av 
verksamheter 
finansierade 

 
Figur 4:5, ”Närsjukvården i västra Östergötlands styrkort”. 

 

 

4.3.4 Aggregat av vårdcentralernas innevarande styrkort  

Hur de olika vårdcentralerna valt att presentera sina styrkort skiljer sig mycket åt. Somliga 

vårdcentraler presenterar endast sitt styrkort i form av text med tillhörande perspektiv, 

strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer, medan andra presenterar sina styrkort i 

”styrkortsform” där det enkelt går att överblicka de olika perspektiven, strategierna, 
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framgångsfaktorer och nyckelindikatorerna/måtten. Det aggregerade styrkortet i sin helhet 

återfinns i bilaga C. 

 

Vårdcentralernas visioner 

För att inte röja identiteten på de vårdcentraler vi intervjuat har vi valt att inte presentera 

visionerna från deras styrkort (något som inte heller sker i bilaga C). Dock finns det vissa 

drag i visionerna som är genomgående i samtliga styrkort. Alla styrkorten beskriver genom 

olika formuleringar att de skall tillhandahålla god kvalitet till låg kostnad alternativt inom 

ramen för given budget samt att kundernas känsla av trygghet skall ligga i fokus. Några av 

dem, men inte alla nämner även personalens välmående i sin vision.  

 

Då vår kunskap om landstingets verksamhet är begränsad blir det svårt att säga något om 

relevansen i de mått som används i styrkorten. Framförallt har vi svårt att yttra oss om de 

drivande måttens relevans då detta kräver djupgående kunskap om egenskaper och 

orsakssamband i landstingens unika miljö. Vi nöjer oss därför för enkelhetsskull att konstatera 

att ett genomgående drag hos så gott som samtliga perspektiv är att nyckeltalen som 

presenteras delges i form av relativa mått som redovisas i procentuella termer.  

 

Kundperspektivet 

Några av vårdcentralerna har i detta perspektiv valt att specificera vilka deras kundperspektiv 

riktar sig emot medan andra inte gjort en sådan definiering. Antalet strategier för detta 

perspektiv varierar kraftigt mellan styrkorten. Vissa vårdcentraler har valt att endast använda 

en strategi medan andra valt att använda upp till fyra stycken. Hos majoriteten av styrkorten 

kan vi dock se att strategin är identisk eller stämmer mycket väl överens med den definition 

som närsjukvården i västra Östergötland använder sig av.  

 

Framgångsfaktorerna skiljer sig även dem mellan styrkorten, dock kan vi se att flera av dem 

använder kvalitet och tillgänglighet som framgångsfaktorer. Även här kan vi se att flera av 

styrkorten använder samma framgångsfaktorer som nämns i närsjukvården i västra 

Östergötlands styrkort. Dock har alla styrkort någon framgångsfaktor som inte nämns i 

närsjukvården i västra Östergötlands styrkort och som därför är ”unik”. Värt att nämna i detta 

sammanhang är även att inget styrkort har alla de framgångsfaktorer som nämns i 

närsjukvården i västra Östergötlands styrkort och att framgångsfaktorerna är snarlika mellan 
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de olika vårdcentralerna. Antalet framgångsfaktorer som används varierar mellan 

vårdcentralerna i intervallet två till sex stycken.  

 

Processperspektivet 

Även här kan vi se att flertalet av vårdcentralerna valt att använda närsjukvården i västra 

Östergötlands definition av vilken typ av processer som perspektivet beaktar. Flera av 

styrkorten har ökad samverkan i någon form, samt att ha effektiva processer som strategier i 

detta perspektiv. Även att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt nivå är en strategi 

som delas av flertalet. Att tillvara ta feedback eller att skapa lärande i organisationen är även 

det en genomgående strategi i detta perspektiv bland vårdcentralerna. Antalet strategier 

varierar mellan vårdcentralerna i intervallet två till fyra stycken och flertalet av de valda 

strategierna skiljer sig från närsjukvården i västra Östergötlands formuleringar.   

 

Genomgående kan vi se att vårdprogram, samverkan med vårdgrannar, samt klara direktiv 

och/eller rutiner är framgångsfaktorer som präglar så gott som samtliga styrkort. Dock 

avviker majoriteten av framgångsfaktorerna i styrkorten från varandra. Antalet 

framgångsfaktorer varierar mellan vårdcentralerna i intervallet två till fyra stycken. 

 

Utveckling/förnyelseperspektivet 

Systematiskt arbete med kundorienterad verksamhet samt fokus på folkhälsan är 

strategiinriktningar som är återkommande i flera av styrkorten. Även utveckling av 

forskningsarbete nämns i flertalet av styrkorten. Dessa strategiinriktningar följer de strategier 

som är uppsatta i närsjukvården i västra Östergötlands styrkort. Antalet strategier varierar 

mellan vårdcentralerna i intervallet två till fyra stycken, låt vara att de vårdcentraler som valt 

ett färre antal strategier i hög utsträckning valt att istället göra dessa mer omfattande. 

 

De kritiska framgångsfaktorer som används inom detta perspektiv är i huvudsak inriktade på 

att skapa positiva utvecklings- och förändringsklimat samt prioritera utvecklingsarbete. 

Samtliga framgångsfaktorer som går att återfinna i vårdcentralernas styrkort kan urskiljas i 

närsjukvården i västra Östergötlands styrkort. Genomgående finns en koppling mellan 

strategierna och framgångsfaktorer inom perspektivet, dock bör påpekas att strategier och 

framgångsfaktorer är så snarlika att de i mångt om mycket kan tolkas som upprepningar av 

strategierna. Antalet framgångsfaktorer varierar mellan vårdcentralernas i intervallet tre till 

fyra stycken. 
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Medarbetarperspektivet 

Delaktighet bland medarbetarna, samt att skapa en attraktiv arbetsplats, är genomgående 

strategier i flertalet av styrkorten. Några vårdcentraler väljer även att ta upp ledarskapets 

kvalitet som strategi. Antalet strategier varierar mellan vårdcentralerna i intervallet en till fem 

stycken. De valda strategierna bland vårdcentralerna anknyter till dem som används i 

närsjukvården i västra Östergötlands styrkort, dock inkluderas inte samtliga strategier som 

närsjukvården i västra Östergötland nämner i alla styrkorten. 

 

Bland de kritiska framgångsfaktorerna som används genomsyras merparten av styrkorten av 

att de berör medarbetarnas utveckling och möjlighet till att påverka sin arbetssituation. Värt 

att nämna är även att några av vårdcentralerna använder framgångsfaktorer som andra 

vårdcentraler formulerat som strategier. Exempel på detta är bland annat att flera 

vårdcentraler tar upp tydlighet och lyhördhet bland cheferna som framgångsfaktorer, medan 

andra vårdcentraler valt att lägga detta som strategier (det är alltså inte samma vårdcentraler 

som har ledarskapet som strategi och framgångsfaktor).  

 

Ekonomiperspektivet 

Att skapa balans i ekonomin i förhållande till det åtagande som vårdcentralerna är ålagda är 

en genomgående trend bland de utformade strategierna, även en inriktning mot ekonomisk 

långsiktighet är karaktäristiskt hos flertalet av dem. Antalet strategier varierar mellan 

vårdcentralerna i intervallet två till tre stycken. Alla vårdcentralerna har med andra ord med 

de strategier som nämns i närsjukvården i västra Östergötlands styrkort inom detta perspektiv.  

 

De kritiska framgångsfaktorerna har som genomgående trend att flertalet berör tydlighet i 

avtal, regelbundna uppföljningar samt att medarbetarna är medvetna om kostnader och/eller 

budgeten. Dessa trender följer de framgångsfaktorer som nämns i närsjukvården i västra 

Östergötlands styrkort. Några vårdcentraler väljer även att använda mer konkreta 

framgångsfaktorer i form av sänkta kostnader inom specifika områden. De vårdcentraler som 

valt att gör så har generellt sett fler framgångsfaktorer i sina styrkort än de som valt att avstå 

från denna typ av konkretiseringar.  
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5 Presentation av intervjuer 

 

I detta kapitel presenteras utfallet från de intervjuer vi genomfört med olika företrädare för 

Landstinget i Östergötland. På landstingsledningsnivå återfinns ekonomidirektör Mikael 

Borin. På regionledningsnivå har kvalitetssamordnare i Närsjukvårdsområdet i Västra 

Östergötland, Eleonor Thelaus, intervjuats. Därutöver återfinns intervjuer med fyra 

enhetschefer vid vårdcentraler inom den studerade regionen.  

 

 

5.1 Intervjuer med olika företrädare för landstinget i Östergötland 

Nedan återfinns det material som framkommit under de sammanlagt sex stycken personliga 

intervjuerna med företrädare för olika administrativa nivåer inom landstinget i Östergötland. 

Vi inleder med en kort presentation av uppgiftslämnarna. Källorna i hela kapitel 5.2 bygger 

enbart på intervjumaterialet, om inget annat anges. 

 

5.1.1 Presentation av uppgiftslämnarna 

De personer vi har intervjuat i landstinget i Östergötland är ekonomidirektör Mikael Borin, 

som representerar landstingsledningsnivån; Eleonor Thelaus, som är kvalitetssamordnare 

inom närsjukvården i väster och som respresenterar regionledningsnivån, samt enhetschefer 

på fyra stycken vårdcentraler inom nämnda region.  

 

Mikael Borin utgör en av totalt fem direktörer i ledningsstaben. Dessa är, förutom honom 

själv, landstingsdirektören, personaldirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och 

vårddirektören, vilka, enligt Mikael Borin själv, arbetar likt en gemensam koncernledning. 

Ekonomidirektören har det övergripande ansvaret för styrning, planering, uppföljning och 

redovisning i landstinget, men har även en controllerfunktion när det gäller uppföljning av 

produktion.  

 

Eleonor Thelaus arbetar med kvalitetsfrågor i närsjukvården i väster, frågor för vilka hon är 

högst ansvarig sedan 1990-talet, till en början på Motala lasarett, därefter 

landstingsövergripande och nu sedan några år åter i närsjukvården i väster, en organisation 
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med idag cirka 1300 medarbetare. Hennes arbetsuppgifter består i att verka som handledare 

och metodstöd när det gäller arbete med balanserade styrkort för primärsjukvården i västra 

länsdelen, samt att ansvara för verksamhetsuppföljning, vilket inkluderar sammanställning av 

balanserade styrkort i organisationen. 

 

På vårdcentralsnivå har vi däremot valt att låta uppgiftslämnarna vara anonyma, då det från 

flera håll har framförts önskemål om anonymitet, vilket vi självklart respekterar. Vi har därför 

valt att kalla dem för i tur och ordning U, V, X, och Y. Det viktigaste, som vi ser det, är inte 

att klargöra exakt vilken enhetschef som sagt vad, utan intentionen är att förmedla en bild av 

vårdcentralernas erfarenheter av balanserade styrkort. Det som dock kan sägas generellt är att 

de vi har intervjuat alla är verksamhetschefer med flerårig erfarenhet av att jobba inom 

landstinget i Östergötland. Den vanligaste professionen för en enhetschef är sjuksköterska, 

där vidareutbildning inom administration ofta har lagts till meriterna. Arbetsuppgifterna 

skiftar, en del av uppgiftslämnarna har endast administrativa uppdrag, medan andra 

kompletterar sin ledarroll med arbete inom kärnverksamheten på respektive vårdcentral. De 

administrativa arbetsuppgifterna omfattar vanligen personaladministration och ledning, samt 

övergripande ekonomiskt ansvar för enheten. Samtliga uppgiftslämnare har varit delaktiga i 

utformningen av styrkortet för sina respektive enheter redan från starten. 

 

5.1.2 Tidpunkter för införande av styrkort i landstinget i Östergötland 

Införandet av balanserade styrkort inom landstinget i Östergötland har varit en process som 

startade redan 1992. Enligt Mikael Borin införde man dock inte styrkort i hela landstinget på 

en gång. Det har gått i vågor, och styrkortskonceptet är ännu inte fullt ut implementerat 

överallt i organisationen, även om det är tänkt att så bli på sikt. 

 

”Vi startade på kliniknivå. På verksamhetsnivå finns det de enheter som har 

arbetat med det i drygt tio år. Men [initialt] var det för att skapa mer 

ordning och reda i sin verksamhet, alltså utifrån sina egna processer. Vad 

som inte fanns [från början] var några överordnade styrkort, alltså 

överordnade styrkort för landstinget. Man kan säga att från 2004 då införde 

vi det som kallas landstingets treårsbudget för övergripande som 

fullmäktige tar, att det sker i styrkortsform, och då kunde man ju få det 

liksom en styrprincip rakt igenom” (Borin, 2005-12-05). 
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Enligt Borin var det inte alltför långt efter Kaplan & Norton hade skrivit sin banbrytande 

artikel 1992 som ett gryende intresse för balanserade styrkort kunde skönjas också i 

Landstinget i Östergötland. Vissa enheter tog snabbt till sig konceptet, något som, enligt 

Borin, uppmuntrades av landstingsledningen. I början rörde det sig dock om endast ett fåtal 

enheter, och styrkorten handlade till mångt och mycket om ett internt styrinstrument för den 

egna verksamheten enbart. Någon avstämning mot högre instans fanns inte, och det rådde stor 

frihet kring såväl användning som uttolkning av perspektiv och mått. Det fanns heller ingen 

central idé kring styrkort, utan på koncernnivå, som Borin uttrycker det, kom diskussionen 

igång på allvar först runt årsskiftet 2002/2003, för att året därpå få fullt genomslag.  

 

På regionnivå, i närsjukvården i väster, började intresset för balanserade styrkort vakna runt 

1996. Enligt Eleonor Thelaus var styrkort en naturlig fortsättning på det kvalitetsarbete inom 

ramen för Total Quality Management (TQM) man sedan tidigare arbetade med i landstinget i 

Östergötland. Ur erfarenheterna av att fokusera verksamheten på utmärkelserna Svensk 

Kvalitet och kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård, grundlades styrkortsarbetet.  

 

”[Man] såg man att det här kunde vara ett system klokt att använda för de 

här frågorna. ” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Det skulle dock dröja ytterligare ett par år från 1996 innan idén med balanserade styrkort slog 

rot på allvar, enligt Thelaus: 

 

”Men att konkret säga att vi satte ner foten och säga att man har ett styrkort 

gjordes på dåvarande lasarettet i Motala […] 1998-1999.” (Thelaus, 2005-

12-08) 

 

För de vårdcentraler som ingår i vår studie ser bilden olika ut, beroende på att styrkorten har 

sjösatts vid olika tidpunkter. Då vi inte vill röja vårdcentralernas identitet, kommer de exakta 

årtalen för införandet inte att redovisas. Vad som dock kan sägas att det rör sig inom ett 

intervall om drygt fem år, med början omkring år 2000. Ytterligare en distinktion mellan 

vårdcentralerna står att finna i att vårdcentral U införde sitt styrkort före vårdcentral V, som 

införde styrkort ungefär samtidigt som X, men före Y. En del vårdcentraler har därtill infört 

styrkort på eget bevåg, innan det fanns något övergripande styrkort för landstingsledningen. 
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Genom denna information får vi i viss mån en bild av hur arbetet med balanserade styrkort 

korrelerar med tidpunkten för införandet.  

 

5.1.3 Syftet med balanserade styrkort i landstinget i Östergötland 

Mikael Borin menar att syftet med balanserade styrkort i landstinget i Östergötland rymmer 

en tydlig tidsdimension. Syftet i början av implementeringfasen var något annorlunda jämfört 

med vad det är idag och vad som är ämnat inför framtiden: 

 

”I första läget var det ju för att få ett operationellt verktyg som var ett 

styrverktyg som vi alla känner igen, att det var ett gemensamt språk mer. Det 

var det som var själva utgångspunkten för det och också för att få mer 

fokusering på uppföljning och inte bara på planering, så det var tanken. Det 

var tanken och är det fortfarande.” (Borin, 2005-12-05) 

 

Borin menar att processen har gått från ”balanserade vykort” till balanserade styrkort, där man 

ute i organisationen till en början primärt såg styrkorten som ett sätt att strukturera 

verksamheten och synliggöra den snarare än att använda styrkorten som styrinstrument, men 

att styrkorten efter hand alltmer har gått mot att likna just styrkort. Genom införandet av 

balanserade styrkort har dock den ekonomiska styrningen, menar Borin, blivit tydligare 

jämfört med tidigare. Landstingets strategier framträder klarare, liksom de mål man har att 

jobba efter, vilket underlättas genom att man kan samla allt på en strategisk karta. Kopplingen 

mellan mål och strategier har genom balanserade styrkort blivit lättare att se, vilket är till gagn 

för styrningen och därmed effektiviteten i organisationen, anser Borin. Han poängterar också, 

att genom att införa flera gemensamma nyckeltal, får styrkorten mer karaktären av styrkort än 

vykort. Styrningen är, som tidigare har tagits upp, ämnad att bli än tydligare från och med 

2006 års styrkort. 

 

”Vi har något sådant där som vi vill att alla ska följa och det är ju just för att 

vi vill ha den där styrningen så att det inte blir vykortsliknande” (Borin, 

2005-12-05) 

 

På ledningsnivå såg man, enligt Mikael Borin, tidigt potentialen i styrkortskonceptet, mot 

bakgrund av dess flerdimensionella karaktär. Då det saknas ett övergripande vinstmål för 
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landstingskommunal verksamhet, fanns det anledning till att rikta blickarna mot andra 

styrformer än de traditionella, där vinsten utgör det övergripande målet. Genom att 

styrkortsmodellen tillåter att se organisationen inte enbart i ekonomiska termer, fångas 

verksamheten bättre, menar Borin. Det ekonomiska perspektivet förbises heller inte med ett 

styrkort, utan utgör en viktig del av styrkortet, med den skillnaden att fokus i 

ekonomiperspektivet i landstinget i Östergötland ligger på kostnadseffektivitet:  

 

”Kostnader [är] väldigt viktigt för oss, att ha en ekonomi som ger oss 

handlingsfrihet som gör att vi klarar vårt uppdrag. Men ekonomi kan aldrig 

bli något självändamål.” (Borin, 2005-12-05) 

 

Detta bredare resonemang är något som Borin också tror har varit den enskilt viktigaste 

faktorn till varför många andra landsting och kommuner i Sverige har funnit balanserade 

styrkort intressant som styrmodell. Han menar dock att syftet med styrkort i landstinget i 

Östergötland har skiftat över tid, vilket beror på att tidtabellen varit och alltjämt är olika i 

olika delar av organisationen.   

 

Att få organisationen att gå i takt kan vara svårt om man har kommit olika långt i sitt 

styrkortsarbete. Borins uppfattning kring vad som är syftet med styrkort i landstinget i 

Östergötland stämmer in på flera av de övriga uppgiftslämnarnas intervjusvar. Eleonor 

Thelaus anser, precis som Borin, att det finns ett värde i sig att uppmärksamma andra 

parametrar än de rent ekonomiska när man utvärderar verksamheten, något som 

styrkortskonceptet möjliggör, menar hon: 

 

”Det ju intressant när du [som verksamhetschef] träffar ledningen i 

närsjukvården att [du kan] visa dina medicinska resultat vid sidan av dina 

ekonomiska resultat, hur du arbetar med dina medarbetare och utveckling, 

och att det inte är så ensidigt ekonomiskt.” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Thelaus menar att det inte är säkert att bara för att du har goda ekonomiska resultat att du för 

den skull levererar god sjukvård till dina patienter, vilket underlättas genom en 

flerdimensionell ansats. En fördel med styrkort som Thelaus ser här ligger i kommunikationen 

med omvärlden. Genom att beskriva verksamheten inte enbart i ekonomiska termer förmedlas 

en bredare bild av vad verksamheten genererar också i form av exempelvis kvalitet, vilket är 
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intressant både för såväl ansvariga och medarbetare som patienter. För att alla i 

organisationen skall sträva mot samma mål, är det enligt Thelaus dock viktigt att det finns en 

samsyn gällande syftet med styrkort, något som underlättas om det finns en någorlunda klar 

uppfattning om av de olika styrkortsperspektiven står för, en diskussion som vi kommer att 

föra längre fram i detta kapitel. 

 

Ute på vårdcentralerna anser man överlag syftet med styrkortet också vara att ge en bredare 

bild av organisationen och att verksamheten inte enbart bör styras utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv: 

 

”Man måste se helheten och då blir det ett verktyg att styra verksamheten 

efter.” (Enhetschef, vårdcentral U, 2005-12-06) 

 

”Styrkortet är ju vägvisaren!” (Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Enhetschefen på vårdcentral V menar att styrkortet konkretiserar verksamheten och dess 

inriktning på ett tydligare sätt – en guide till helheten, vilket är något som stämmer väl 

överens med vad enhetschefen på vårdcentral Y anser vara syftet med styrkort: 

 

”Varför vår verksamhet finns till och hur vi skall jobba i den här 

organisationen och mer tydliggöra vad gör vi just nu, och vilka kunder har vi 

och vad skall vi göra för dem, för det kan ju också variera med åldersstruktur 

med mera. Man kan även tydliggöra att de här processerna är viktigt för oss 

det här året.” (Enhetschef vårdcentral Y, 2005-12-16) 

 

Styrkort har lett till en ökad förståelse av verksamheten även internt, att sjukvård inte bara 

handlar om att ge vård till patienter, utan också har en kostnadssida. Enhetschefen på 

vårdcentral V menar: 

 

”Sedan det ekonomiska, att man ser vad saker och ting kostar, att om vi tar in 

en vaktmästare här, så kostar det si och så mycket.” (Enhetschef, vårdcentral 

V, 2005-12-07) 
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Med hjälp av styrkortet nås större insikt, enligt uppgiftslämnaren. Det finns en annan 

synpunkt, som harmonierar med Borins tankar kring syftets utveckling över tid:  

 

”[Från början var syftet] att man fick upp saker till ytan, att man ökade 

förståelsen i personalgruppen för att inte bara se en bit av verksamheten, utan 

alla de olika delarna, att dess samverkade sinsemellan.” (Enhetschef, 

vårdcentral U, 2005-12-06) 

 

5.1.4 Visioner 

Vad som utgör visionen för landstinget i Östergötland övergripande och på respektive enhet 

står i de olika styrkorten vi presenterat i kapitel 4 och presenterar i bilaga C. Åsikterna kring 

landstingets visioner går isär, men en genomgående synpunkt är att de uppställda visionerna i 

sig inte är särskilt utmanande, utan i mångt och mycket inriktar sig på det som man redan idag 

skall uppfylla i enlighet med gällande lagstiftning. Närsjukvården i västra Östergötland har i 

sitt förslag till nytt styrkort från och med 2006 bland annat satt upp visionen att: 

”Närsjukvården ska medverka till en god hälsoutveckling genom att integrera det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggandet arbetet för att aktivt påverka grundläggande 

orsaker till sjukdom och ohälsa” och man skall tillgodose behoven ”[…] hos de grupper som 

har särskilda krav på god tillgänglighet och/eller geografisk närhet till vård.” Detta är faktorer 

som till stora delar redan är reglerade genom hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Eleonor 

Thelaus menar: 

 

”De visioner vi har formulerat, jag kan inte säga att de är så vansinnigt 

visionära, det handlar om att vi skall vara tillgängliga, vi skall bidra till 

hälsa, och det är ju det som är vår uppgift att göra redan idag. Det är inte 

särskilt kontroversiellt.” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Även ute på enhetsnivå har visioner tagits fram i de olika styrkorten. Vad som däri ryms 

skiftar. Enhetschefen på vårdcentral X menar: 

 

”Det är ju lite hopplock av olika delar, från [olika] styrkort då. Det är ju en 

ganska omfattande samling. Det är ju ingen slogan typ ”Bäst i Väst”. 

(Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13). 
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Enhetschefen på vårdcentral X är, liksom Thelaus, av den uppfattningen att de visioner man 

har satt upp i sina respektive styrkort inte är utmanande. Klarar man att uppfylla vad som står 

i det är det ju bra, menar uppgiftslämnaren, men mycket av det som står där är saker som i 

alla fall måste uppfylla, oavsett om man har styrkort eller inte. Att vara visionär i praktiken 

kan därtill vara svårt, anser enhetschefen. Det är viktigt att visionen blir så absolut konkret 

och enkel som möjligt att ta till sig. Ett problem som finns är att visioner ofta är fint 

formulerade, vilket försvårar dess förankring i vardagen. Därtill är visioner bundna av de 

ekonomiska ramar man har att röra sig inom, vilket gör alltför högt ställda visioner 

ointressanta. Synen på visioner skiftar dock kraftigt mellan vårdcentralerna. För några 

enhetschefer är vision något som aktivt präglar även det dagliga arbetet och som man gärna 

lyfter fram när styrkort kommer på tal. Men att ha visioner för verksamheten är inte detsamma 

som att jobba mot dem, menar flera av våra uppgiftslämnare, eftersom det är de ekonomiska 

ramarna som alltid sätter gränser för vad man kan åstadkomma. Om då visionerna är satta för 

högt blir det lätt bara tomma ord.  

 

Samtidigt lyfts betydelsen fram av att sträva mot samma mål, för vilket visionen fyller ett 

syfte. Det är angeläget att skapa vissa bestämda mål, som kan överföras på arbetskamrater och 

patienter, där visionen ämnar förmedla en trygghet för nämnda klientel.  

 

Eleonor Thelaus menar att visionerna ute på vårdcentralerna inte nämnvärt skiljer sig från 

varandra, ej heller i förhållande till regionnivå och landstingsledningsnivå: 

 

”Risken är väldigt liten att visionen eller verksamhetsidén, och inte heller 

strategierna blir något diametralt motsatt, därför att det kan ju vara något 

som består man har samma professioner, man har samma etiska 

förhållningssätt och värdegrund, risken är väldigt liten som jag bedömer 

den, att de skulle formulera något som går stick i stäv mot NSV:s styrkort 

eller sjukvårdsdirektörens styrkort.” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Borin menar dock att arbetet med visioner kan vara svårt ute på enhetsnivå, inte minst om 

man försöker applicera landstingets övergripande vision, som handlar om en bättre hälsa för 

medborgarna, på enskilda vårdcentraler. Borin menar att det är viktigt att varje enskild enhet 

ges möjlighet att formulera sin egen vision, eftersom det är på enhetsnivå kompetensen finns 
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att avgöra vad som är bäst. Borin menar därför att syftet med visioner bör vara olika beroende 

på var i landstinget i Östergötland man befinner sig. Det är därför inte alltid lyckat att hämta 

inspiration från andras visioner, då man har olika uppgifter, något som gäller även på samma 

hierarkiska nivå.   

 

5.1.5 Uttolkningen av och synen på styrkortsperspektiven 

Landstinget i Östergötland har, som tagits upp, fem stycken styrkortsperspektiv. Alla har dock 

inte samtliga fem. Vad perspektiven innehåller på respektive nivå har också redogjorts, 

däremot inte hur man på har resonerat kring perspektiven och vilka problem som uppdagats 

under resans gång. Eftersom samtliga uppgiftslämnare inte anser samtliga perspektiv vara 

förenade med problem, sett till vad som står i respektive enhets styrkort, kommer vi att 

fokusera på de perspektiv som vållat – och vållar – bekymmer.   

 

Enligt Borin utgör Kaplan & Nortons ursprungliga modell från 1992 den dominerande 

inspirationskällan och förlagan till styrkorten i landstinget i Östergötland generellt, vilket 

bekräftas av Thelaus och flera av enhetscheferna. Man har vare sig anlitat externa konsulter 

eller akademin, utan har enbart utgått från Kaplan & Norton ursprungsmodell för styrkort som 

man sedan efter eget huvud anpassat till förutsättningarna i landstinget. Enligt Borin har man 

på landstingsledningsnivå inte utbytt erfarenheter med andra landsting som också har 

balanserade styrkort, eller tagit Landstingsförbundets, senare Sveriges Kommuner och 

Landsting, utbildningsresurser i anspråk. Ett konkret avsteg från Kaplan & Norton (1992) som 

har gjorts är att landstinget i Östergötland just har fem styrkortsperspektiv istället för 

originalets fyra. Det som har tillkommit är medarbetareperspektivet. Anledningen till varför 

man har valt att gå sin egen väg ligger enligt Borin i att: 

 

”Det viktigaste i det här arbetet är ju processen att ta fram strategier, 

nyckeltal och reflektera över vad som är viktigt, vart vi vill styra och vilka 

handlingsplaner vi skall göra. Det viktiga är egentligen inte själva metoden.” 

(Borin, 2005-1205) 
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Ekonomiperspektivet 

Borin ser styrkortsperspektiven i ljuset av en djupt rotad företagsekonomisk styrningstradition 

i landstinget i Östergötland, där en bredare ekonomisk ansats för ekonomiperspektivet inte 

bedöms vara vare sig relevant eller aktuell. Att exempelvis resonera i samhällsekonomiska 

termer är överhuvudtaget inte fruktbart, menar Borin: 

 

”Vi i Östergötland har som tradition att använda en väldigt 

företagsekonomisk modell, både internt och för styrning. Så att när det gäller 

ekonomi på samhällsnivå är det sådant som tas i landstingsfullmäktiges 

styrkort, exempelvis vilken skattesats och så vi skall ha. Sen lämnar vi den 

delen och ser det mer som ett företag i styrningsmekanismerna, det måste gå 

ihop, vi måste ha den redovisningen som man har normalt.” (Borin, 2005-12-

05) 

 

Därtill finns det uppenbara mätproblem när det gäller att skatta marginalkostnader. Det som, 

enligt Borin, skiljer det ekonomiska perspektivet i landstinget i Östergötland från andra 

landsting med balanserade styrkort, menar Mikael Borin, är man har full fondering på 

pensioner, för att ha en handlingsfrihet framöver. Detta gör avtryck i räkenskaperna varje år.  

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet, som på högre nivåer ligger inom ramen för medborgarperspektivet, och 

inom kundperspektivet på lägre nivåer, rymmer olika kundklientel beroende på vilket styrkort 

som avses. På högre nivå utgör östgöten i gemen kunden. Borin menar att man i landstinget 

har en verksamhetsorganisation som bygger på centra eller produktionsenheter, vilka kan 

liknas vid självständiga dotterbolag. Han ger som exempel kirurgicentrum som bedriver 

kirurgisk verksamhet på tre platser i länet, Linköping, Motala och Norrköping. Ute på 

produktionsenheterna har man patienter och även medicinstuderande, menar Borin. Det 

kommer även remittenter från andra landsting, Jönköping och Kalmar, remittenter som hör till 

kundklientelet. Själva kundbegreppet i sig anser Borin dock inte vara särskilt problematiskt, 

vare sig definitionsmässigt eller metodiskt, en uppfattning som inte delas av alla. 

 

Det finns här en klar skiljelinje mellan landstingsledning och regionnivå å den ena sidan och 

enhetsnivå å den andra, även om även vårdcentralerna inbördes delvis har divergerande 
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uppfattningar i frågan. Enligt Thelaus har kundbegreppet tidigare varit problematiskt att 

använda inom landstinget, men att denna skepsis nu håller på att lägga sig: 

 

”Jag säger fortfarande, att kalla kunderna det ni vill, bara ni vet vem ni 

menar och vem ni är till för, så sätt namn på dem, det går väl jättebra! Bara 

ni känner er hemma med begreppet. Men det viktiga är det här att förstå att 

det vi gör är till för någon, det finns inte till för oss själva.” (Thelaus, 2005-

12-08) 

 

Enligt Thelaus syftar hela styrkortsarbetet i landstinget i Östergötland till att sätta kunden 

först, för att därefter beakta övriga perspektiv i styrkorten. Det finns dock vissa problem med 

medborgar-/kundperspektivet, anser Thelaus, men det rör i första hand metoden. 

 

”Jag kan känna att det har varit ett sätt att komma runt, när man jobbar med 

kundperspektivet, är det ibland lätt att hamna i en organisationsfokus istället 

för en kundfokus, att man uttrycker strategier som kanske inte är så 

intressanta för patienter och studenter” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Synen på kundperspektivet ute på vårdcentralerna skiftar. Formellt utgör patienterna och de 

studerande och ibland remittenter de definierade kunderna. Bilden är dock mångfasetterad. 

Detta gäller såväl vilka som skall knytas till kundperspektivet – oavsett vad som står i 

styrkortet – som hur kund som begrepp skall hanteras.  

 

”[Kunderna] det är våra patienter, våra remittenter, våra studenter och våra 

uppdragsgivare då kan man säga. Det är väl de fyra huvudgrupperna. Fokus 

ligger naturligtvis på patienterna, det är ju dem vi har här varje dag, men det 

är ju klart att vi är rätt så styrda av våra uppdragsgivare också, både 

patientföreträdare och uppdragsgivarna. Men det är ju patienterna som är 

huvudgruppen.” (Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13) 

 

Enhetschefen på vårdcentral X anser själva begreppet kund inte vara särskilt problematisk, 

eftersom det är klart definierat. Detta är en åsikt som delas av enhetschefen på vårdcentral Y. 

För enhetschef på vårdcentral U är däremot kundbegreppet inte lika självklart, då det rymmer 

svårigheter, främst beroende på vilka som bör inkluderas i begreppet kund: 
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”Våra patienter ligger ju i vårt kundperspektiv, men de är ju egentligen inte 

kunder på det sättet som man är om man går och handlar i affärer, och kan 

aldrig bli det heller. Patienten har ju inte rätt att gå in och beställa här då 

och vi skall ju ge den bästa effektiva vården utefter vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det är ju våran skyldighet.” (Enhetschef, vårdcentral U, 2005-12-

06) 

 

Även på vårdcentral V har kundbegreppet vållat mycket huvudbry, då: 

 

”[Kundbegreppet] är en ständig diskussion. Frågar du mig, så är det våra 

patienter och våra studerande. Men det är uppdragsgivarna som talar om vad 

de vill ha. Men jag tycker ändå att det är patienterna som är kunderna, 

eftersom det är dem som har valt uppdragsgivarna, politikerna. Så 

patienterna är kunderna.” (Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Kundbegreppet rymmer, enligt enhetschefen på vårdcentral U, även ett psykologiskt inbyggt 

motstånd i att kalla patienter för kunder, oavsett om begreppet är relevant inom sjukvården 

eller inte, vilket även tas upp av enhetschefen på vårdcentral V: 

 

”Vi vill ju inte gärna kalla våra patienter för kunder. Att det ibland kan 

kännas som fel uttryck. Som studerande är man ju inte heller kund i den 

bemärkelsen heller. Kunden är ju starkare i en marknadssituation.” 

(Enhetschef, vårdcentral U, 2005-12-06) 

 

”Begreppet kund är jättefarligt att säga inom offentlig sektor.” (Enhetschef, 

vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Enhetschefen på vårdcentral U menar dock att kundbegreppet så sakteliga trots allt håller på 

att sätta sig i landstinget, men likväl finns det vissa medarbetare som inte kan ta det till sig: 

 

”De som är motståndare säger att patienterna kan ju inte komma hit och säga 

att jag skall ha den här blomman [hon pekar på en blomma på bordet], utan 

det är ju beställarna som har beställt något som vi skall tillhandhålla. Coop 
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Forum har ett visst antal varor, du kan ju inte köpa något annat, och det är ju 

så den här verksamheten fungerar också, att man har beställt det man skall 

ha, att det är de här patienterna som skall prioriteras, utan grupper som ”inte 

hör hit” får gå till delikatessbutiken istället för Coop.”. (Enhetschef, 

vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Sammantaget råder det delvis oklarheter kring vilka kunderna är, trots vad som står angivet i 

styrkorten. Detsamma gäller själva begreppet kund, där en del accepterar det medan andra 

ifrågasätter om det verkligen är adekvat inom sjukvården. Ytterligare en aspekt på 

kundperspektivet, som enbart förs på tal av enhetschefen på vårdcentral X, är att balanserade 

styrkort och beställarutförarmodellen har olika kundsyn, vilket leder ett dualt förhållningssätt 

som inte alltid är så enkelt att handskas med: 

 

”Patienterna är våra kunder, men landstinget är ju våra kunder också, det är 

också lite svårt. Landstinget är våra uppdragsgivare, men samtidigt är de 

folkvalda av våra patienter. Det hänger ju ihop det här lite grand. Det är en 

politisk organisation och det är kanske inte alltid så lätt. Det är kanske lättare 

i ett renodlat företag och ha en sådan här styrmodell.” (Enhetschef, 

vårdcentral X, 2005-12-13) 

 

 

Processperspektivet 

Processperspektivet är det perspektiv som tveklöst orsakat mest problem på alla nivåer i 

landstinget. Åsikterna kring huruvida problemet är förestående även idag går dock isär. 

Thelaus menar: 

 

”Det har varit mer problematiskt än vad det är nu att få fason på 

processperspektivet. Att få verksamhetsföreträdarna att våga lyfta in 

medicinska resultat – hur mår patienterna, vad får processerna för resultat, 

hur mycket kryare blir man av våra procedurer, hur ser det ut – det har varit 

en resa, och det har det varit för mig som metodstöd också.” (Thelaus, 2005-

12-08) 
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Thelaus anser att det ständigt förs en diskussion kring vad som är relevant att ta med, och 

processperspektivet har utvecklats stegvis över en längre period. Hon exemplifierar med 

kvalitetsarbetet, där man från början endast frågade enhetscheferna om deras enheter var med 

i de kvalitetsregister som de skulle vara med i, för att året därpå höja ambitionsnivån till att 

även omfatta krav på resultat, med fokus på vilka förbättringar som hade gjorts i förhållande 

till föregående år. I år (2005) har man, enligt Thelaus, ålagt enhetscheferna att lägga in de 

kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen förordar, vilket har lett till att antalet styrmått i 

processperspektivet, med Thelaus syn, är ”väldigt många just nu”. Thelaus tror att 

processperspektivet skapat huvudbry ute på vårdcentralerna i deras arbete med sina styrkort, 

även om hon ser en ljusning. 

 

Processperspektivet har även skapat problem för enhetscheferna. Enhetscheferna anser 

genomgående att processperspektivet skapat och skapar problem i styrkortsarbetet. Skepsisen 

är generellt sett betydligt större ute på vårdcentralerna än vad den är högre upp i 

organisationen. En genomgående synpunkt är att processperspektivet är svårt att förstå. 

Följande citat visar på den gängse uppfattningen bland enhetscheferna: 

 

”Det perspektiv jag upplever som svårast att förstå och arbeta med är 

processperspektivet. Det är inte vanligt att man pratar om processer inom 

offentlig verksamhet. Eller så har man inte definierat begreppet. När jag 

pratar om processer, så är det förmodligen något annat än när du gör det. 

(Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

”Men framförallt processerna – vad är en process? Man har olika tankar på 

vad det innebär, så att man får starta från noll och gå igenom och att man 

från början är överens om begreppen och vad de står för. Och ändå kommer 

man inte riktigt fram, för när man börjar diskutera och vänder på sakerna, 

och blir förvirrad.” (Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13) 

 

Enhetschefen på vårdcentral V menar att ett problem i sammanhanget är att 

landstingsledningen talar om processer i andra termer än vad som är relevant ute på 

vårdcentralerna, att man inte talar samma språk, vilket även försvårar kommunikationen nedåt 

i organisationen när det gäller balanserade styrkort (Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07). 
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Enhetschefen på vårdcentral U lägger till en annan synpunkt, att det är svårt att styra 

processen endast utifrån sina egna premisser: 
 

”Det är så att vi inte alltid äger processen själva, utan vi måste ta hänsyn till 

vad andra gör, vad som beslutas. Det kan vara samverkan med kommunen, 

det kan vara samverkan inom landstinget, så de är många processer.” 

(Enhetschef, vårdcentral U, 2005-12-06) 

 

Tankarna kring processperspektivet och dess olika tolkning får enligt enhetscheferna även till 

följd att det är svårt att utbyta erfarenheter med varandra, då alla har olika uppfattningar i sak. 

Det går inte att ta lärdom av hur andra vårdcentraler arbetar utan att man först genomgripande 

måste sätta sig in hur de har resonerat, lyder en kommentar. Begreppsförvirringen leder även 

till interna problem, när man skall förklara innebörden i processperspektivet för sina 

medarbetare, enligt flera enhetschefer: 

 

5.1.6 Styrkortens utformning och måtten i perspektiven  

Hur man i landstinget har resonerat kring styrkortens utformning är av central betydelse för 

denna uppsats. Hur styrkorten ser ut, återfinns i kapitel 4 och i bilaga C. 

 

Borin menar att grunden för att balanserade styrkort skall fungera och bli ett riktigt 

styrinstrument är att det finns en tydlig koppling mellan olika hierarkiska nivåer – såsom 

Kaplan & Norton resonerade, enligt Borin – även om denna koppling idag inte helt tydlig i 

landstinget i Östergötland. Men likväl måste det finnas en överensstämmelse i organisationen, 

vilket delvis åstadkoms genom att en hierarkisk nivå har makt att godkänna styrkorten på 

nivån närmast under, så att de senare inte i alltför stor utsträckning avviker från landstingets 

övergripande mål, något som i praktiken dock kan vara svårt: 

 

”Det blir ju jättesvårt om detta ska bli ett riktigt styrinstrument som verkligen 

alla ska ta till sig, att det på något sätt ska bli homogent, de måste utifrån sitt 

uppdrag, sin egen vision och strategier, och framgångsfaktorer forma sina 

styrkort.” (Borin, 2005-12-05)  

 



  
 
 106 
 

Att få landstinget i Östergötland att sträva mot samma mål är, enligt Borin, ett komplicerat 

företag, eftersom organisationen har så många olika verksamhetsområden. Men för att 

åstadkomma en någorlunda homogenitet i styrkortsarbetet har man från ledningens sida sagt 

att vissa bestämda nyckeltal skall finnas representerade i hela landstinget.   

 

När det gäller landstingsledningens (innevarande) egna styrkort har gången traditionellt varit 

sådan att det varit hälso- och sjukvårdsnämnden som fastställt framgångsfaktorerna. Därefter 

har landstingsdirektören och landstingsledningen fastställt nyckelindikatorer och utarbetat 

handlingsplaner för att uppnå de uppsatta målen.  

 

Det är idag landstingsledningen som i godkänner alla styrkort på regionnivå. Detta sker 

genom den uppföljning som görs två gånger per år då man träffar alla större 

produktionsenheter för att diskutera bland annat styrningsfrågor. Då sitter 

landstingsledningen, landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören samt 

personaldirektören och går igenom de övergripande styrkort som finns i varje 

produktionsenhet, däribland närsjukvården i väster. Även om Borin inte vill uttrycka sig som 

att man styr produktionsenheterna slaviskt, är det ändå fråga om en förhållandevis stark 

styrning i godkännandefasen. I och med införandet av nya styrkort 2006 är denna styrning 

tänkt att bli än hårdare, i syfte att få en mer enhetlig utformning av styrkorten i landstinget i 

Östergötland i sin helhet, resonerar Borin. 

 

”Vi har gått ut med anvisningar om att vi vill att de ska se ut på ett visst sätt, 

att vissa saker vill vi att man ska följa, en nyckelindikator i varje perspektiv 

som är det landstingsövergripande. Så vi går ju mer mot en kraftfullare 

styrning, mer gemensam styrning då vi har fler saker som är gemensamma än 

tidigare.” (Borin, 2005-12-05)  

 

Men Borin understryker att man ute på produktionsenhetsnivå även i framtiden tämligen fritt 

skall kunna utforma sina egna strategier utifrån de uppdrag man har. När det gäller styrmåtten 

i perspektiven anser Borin att det viktigaste är att ha ett pragmatiskt förhållningssätt snarare 

än att slaviskt hänföra olika mått till vissa bestämda perspektiv. 

 

”Man kan säga att som vi har haft som ett utvecklingsområde och som vi 

gått vidare med för 2006 är det att vi märkt att när man, först i processen 
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när man tar fram styrkortet är vart ska olika saker höra hemma, i vilka 

perspektiv och så, som tillslut kan bli för intellektuell om ni förstå vad jag 

menar” (Borin, 2005-12-05) 

 

På regionnivå i närsjukvården i västra Östergötland har man, enligt Eleonor Thelaus, utformat 

sitt (innevarande) styrkort för ledningen utifrån de framgångsfaktorer man själva har 

identifierat. Dessa framgångsfaktorer har sedan legat till grund för de mått som tagits fram. 

Man har arbetat utifrån en pragmatisk ansats, genom att ta fasta på vad det är man mäter redan 

idag, med vilket menas att man har utgått från vad andra institut och liknande mäter om 

landstingskommunal verksamhet, och inkluderat det som är relevant för landstinget i 

Östergötland i ledningens styrkort. Genom detta kan man få värdefull information som inte är 

så kostsam att ta fram. Thelaus menar att metoden stundom kan vara ett trubbigt instrument, 

men att det ändå ger ”en hint om hur det står till” (Thelaus, 2005-12-08). Det är viktigt att 

styrkortsarbetet blir så enkelt som möjligt praktiskt, resonerar Thelaus. 

 

Men Thelaus poängterar samtidigt vikten av att försöka mäta det man avsett att mäta, genom 

att till exempel inte uppfinna egna mått. Finns det någon expert eller profession som menar att 

något är speciellt viktigt att följa för en viss verksamhet, bör detta läggas till i styrkortet, 

vilket får till följd att något annat mått får stryka på foten. Det handlar, enligt Thelaus, i 

grunden om legitimhet:  

 

”Det handlar om att skapa förtroende för det vi följer. Det finns till exempel 

de här nationella kvalitetsregistren som föreslår indikatorer; sedan har vi 

gemensamma enkäter inom landstinget genom medarbetarenkäter och 

patienter, vilket är viktigt.” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Genom nya metoder möjliggörs kortenkäter på ett annat sätt än tidigare, vilket leder till 

snabbare respons på verksamheten, menar Thelaus. Genom ny teknik kan till exempel frågor 

som man under en viss period finner vara särskilt angelägna lyftas ut ur den större 

patientenkät som görs vartannat år och därigenom bli varse viktig information. Genom IT:s 

framsteg, kan man även bli kvitt en del av problemen med styrkort, framförallt kostnads- och 

mätproblematiken att skatta olika saker. Om det utan större kostnader går att urskilja trender 

och liknande i verksamheten, är det lättare och mer motiverat att se om man har förbättrat sig. 

Mätningarna blir alltmer ”förfinade” menar Thelaus. 
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De mått man har i sitt styrkort analyseras inom ledningsgruppen, som avgör vilka 

procentsatser som är motiverade inom varje styrmått. En målsättning på hundra procent i 

något hänseende anser Thelaus dock vara en utopi. Det finns alltid folk som är missnöjda, 

oavsett hur bra vården har varit. Hon menar att ribban läggs där det är rimligt att den ligger, 

exempelvis att 85 procent av patienterna skall vara nöjda. Nås detta mål, höjs ribban till 90 

procent året efter, men det är hela tiden ett resonemang som måste föras kontinuerligt, 

förutsättningarna är olika. Tidigare följde man, enligt Thelaus, utvecklingen i andra landsting, 

men har under senare år övergivit den taktiken och istället försökt att agera mera utifrån sina 

egna målsättningar. Men Thelaus anser generellt att de mål som ligger i måtten bör kunna 

höjas. Thelaus anser dock att det är viktigt att komma ihåg att det är olika svårt att uppnå en 

viss procentgräns inom olika vårdkategorier.  

 

Vid de utvärderingar som görs, exempelvis av medarbetarperspektivet, är det alltid viktigt att 

föra en dialog utifrån förutsättningarna, anser Thelaus, eftersom det, speciellt om en avvikelse 

är osedvanligt stor, ofta finns någon naturlig förklaring bakom. Men man tar till exempel 

utfallet från en enkät och sätter sig med sig verksamhetschef och går igenom resultaten. I en 

del fall kan resultatet bli en handlingsplan, med syfte att komma tillrätta med problemet. Man 

utgår alltid från den kritiska framgångsfaktorn som man mäter på, vilket är avgörande för 

huruvida man kan jobba efter en viss strategi. Thelaus menar dock att man får resonera 

pragmatiskt. 

 

Ute på vårdcentralsnivå har man haft olika erfarenheter av graden av frihet i styrkortsarbetet. 

Det finns en klar tidsdimension i det att styrningen från högre instans uppfattats som mer 

påtaglig under senare tid, vilket bekräftas av Borin ovan. Vårdcentral U var den första enheten 

i vår studie att införa ett balanserat styrkort. Friheten var, enligt enhetschefen, inledningsvis 

stor och man kunde ta med i stort sett vad man ansåg vara relevant i sitt styrkort. 

 

”Från början fanns det ju inte styrkort på landstingsnivå, utan det var upp till 

varje produktionslinje att ta fram sitt eget styrkort.” (Enhetschef, vårdcentral 

U, 2005-12-06) 

 

Utifrån sitt första styrkort, har man sedan gjort successiva förändringar, inte minst i samband 

med omorganisationer av landstinget i Östergötland och när styrkort infördes även på 
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landstingslednings- och regionnivå. I samband med det senare har man försökt att stämma av 

sitt eget styrkort mot närsjukvården i västers och landstingsledningens respektive styrkort, för 

att få en röd tråd genom styrkortsarbetet i primärvården i västra Östergötland. Denna tanke är 

ingalunda unik, utan förs fram även av andra enhetschefer, först enhetschef U igen: 

 

”Det går ju inte att vi har ett styrkort som inte stämmer överens med 

styrkortet på landstingsnivå.” (Enhetschef, vårdcentral U, 2005-12-06)  

 

”Landstinget har ett styrkort överst, och så går det ner på varje nivå. Det 

skall ju finnas något slags röd tråd i det hela egentligen hela vägen ner då.” 

[…] ”Våra styrkort kan inte skilja sig nämnvärt från deras styrkort. Vi kan ju 

inte hitta på något eget här och lägga in olika saker, totalt egna mått, mål och 

verksamhetsidé.” (Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13) 

 

Enhetschefen på vårdcentral X ger även uttryck för en annan syn på frihet i utformningen av 

styrkort på enhetsnivå, så till vida att det som på papperet framställs som fria val, utöver de 

mått man skall följa, i praktiken inte blir det då antalet mått som ändå skall mätas i 

verksamheten blir för många. 

 

”Vår produktionsenhet har ju styrkort och där finns det massor av mått som 

skall mätas ända ut i varje organisation och det är ju dem som skall mätas, 

plus då att vi kan lägga till egna mått, men det blir redan så många att man 

orkar inte liksom.” (Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13) 

 

Själva styrkortet har, liksom för vårdcentral U, tagit avstamp i ledningens styrkort, för att man 

skall kunna följa en tydlig koppling ned till enhetsnivån. Däremot har man på eget bevåg 

inom vårdcentralen tagit fram de kritiska framgångsfaktorerna, unika för varje enskild 

vårdcentral. Man har gemensamt inom personalen skapat en värdegrund som alla medarbetare 

skall kunna mer eller mindre utantill, ett mantra. Även om denna värdegrund i stort ligger 

fast, är styrkortsarbete en kontinuerlig verksamhet, eftersom man, enligt enhetschefen, i takt 

med att verksamhen ändrar sig hela tiden måste anpassa sitt styrkort till nya förutsättningar.  
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5.1.7 Balansen mellan perspektiven i styrkorten  

Det finns olika åsikter om hur balansen i styrkorten ser ut. Främst gäller detta balansen mellan 

de olika perspektiven inbördes. En gemensam ståndpunkt är emellertid att ekonomin spelar en 

viktig roll. Borin inledningsvis menar att: 

 

”Vi som jobbar som ekonomer och så, alla är ju företagsekonomiskt skolade i 

princip och då är det ju det ekonomiska resultatet som till slut är det man styr 

på. Det gör man ju i landstinget också men den stora skillnaden är ju att det 

enbart är en restrektion det är inget självändamål i sig att nå ett bra resultat 

så att säga.” (Borin, 2005-12-05) 

 

Borin understryker dock att styrkortet syftar till att skapa en balans i styrningen, att man inte 

enbart fokuserar på det ekonomiska, utan beaktar även andra för verksamheten viktiga 

aspekter: 

 

”Vad är de medicinska resultaten för våra patienter, alltså utifrån en annan 

kvalitetssynpunkt kan man säga än vad man ofta är i ett privat företag för där 

är det ju så att om kunderna köper så är det ju en sorts tillfredställande 

kvalitet, det är ju så marknadsstyrt. Här är ju inte den marknaden på samma 

sätt. Så man kan säga att den här modellen på det sättet applicerar lite då till 

att man försöker få en balans i vilka styrperspektiv som man söker.” (Borin, 

2005-12-05) 

 

På regionnivå och på enhetsnivå finns det divergerande syn på balansen i de olika styrkorten. 

Thelaus menar till exempel att: 

 

”Jag kan inte säga att det är riktig balans, jag kan tycka att det är lite magert 

i förnyelse och utvecklingsperspektivet” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Thelaus förklarar dock att en tänkbar orsak till detta kan ligga i att landstinget i Östergötland, 

till skillnad från Kaplan & Norton (1992), har lagt in ett medarbetarperspektiv, som även 

hyser utvecklingstankar förutom dem som redan finns i utvecklingsperspektivet. Detta gör att 

det kanske ser lite tunt ut i utvecklingsperspektivet, anser Thelaus.  

 



  
 
 111 
 

På vårdcentralerna anser man generellt att alltför stor fokus ligger på det ekonomiska 

perspektivet i styrkorten, vilket gör att övriga aspekter av verksamheten tenderar att komma i 

skymundan.  

 

”Visst är det en obalans, självklart är det så! Eftersom diskussionerna på 

ledningsnivå hela tiden handlar om kronor och ören, så blir det även så här. 

Det är kronorna och pengarna vi styr med.” (Enhetschef, vårdcentral V, 

2005-12-07) 

 

Det som enhetschefen vid vårdcentral V vidare saknar är större fokus på kvalitet i 

verksamheten, vilken inte kommer till uttryck i tillräcklig omfattning som det ser ut nu i 

styrkortet. Utan större kvalitetstänkande, kommer den ekonomiska biten på sikt att 

missgynnas, resonerar enhetschefen. Obalansen i styrkortet är något som även flera andra 

enhetschefer menar är en realitet. 

 

Att stärka medarbetarnas kompetens genom att till exempel skicka folk på fortbildning är 

enligt enhetschefen på vårdcentral X inte att tänka på, ej heller att arbeta mer med 

förebyggande vård till befolkningen eller att anställa ny personal för att avlasta övriga 

medarbetare och bredda verksamheten. Resultatet blir, enligt enhetschefen på vårdcentral X, 

att balanserade styrkort i praktiken inte nämnvärt skiljer sig från den styrning man haft 

tidigare.  

 

Enhetschef Y skiljer sig lite från de övriga uppgiftslämnarna. Under första delen av intervjun 

lyfts andra perspektiv än det ekonomiska fram, men diskussionen landar till slut likväl i ett 

resonemang kring ekonomins dominerande ställning i styrkortet: 

 

 ”[Det viktiga är] medarbetar- och kundperspektivet!” […] ”Men det mest 

dominerande, det är ju ekonomiperspektivet!” (Enhetschef, vårdcentral Y, 

2005-12-16) 

 

Enhetschefen anser att medarbetar- och kundperspektiven bör utgöra basen för verksamheten, 

mot bakgrund av att: 
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”Det är ju utifrån det som vi i vår vårdcentral skall veta vad vi skall göra” 

(Enhetschef, vårdcentral Y, 2005-12-16) 

 

Liksom sin kollega på vårdcentral X, menar enhetschefen på vårdcentral Y att 

ekonomiperspektivet utgör en begräsning på de åtgärder inom övriga perspektiv man skulle 

vilja men som man med nuvarande ekonomiska ramar inte kan göra. Trots detta är 

enhetschefen nöjd med de utbildningsinsatser som görs för personalen inom enheten. 

 

”Vi har inte snålat på utbildningar eller andra saker.” (Enhetschef, 

vårdcentral Y, 2005-12-16) 

 

5.1.8 Styrkortets praktiska tillämpning  

Borin anser att det finns en risk förenad med styrning med hjälp av styrkort i 

landstingskommunal verksamhet, eftersom organisationen hyser många högutbildade 

yrkesgrupper:  

 

”Det finns en risk, i alla fall i en organisation som landstinget som är en stark 

kunskapsorganisation som ni säkert vet med mycket forskningsinriktning, 

höga akademiker också, att det också blir väldigt intellektuellt att man 

försöker tänka ut alla bra nyckeltal som man kan ha i alla de olika 

perspektiven.” (Borin, 2005-12-15)  

 

När det gäller själva styrningen och utvärdering av styrkort, redogör Borin för hur 

landstingsledningen går tillväga för att utvärdera de styrkort som finns på nivån under dem i 

organisationen. Detta sker genom att landstingsledningen, landstingsdirektören och Borin 

själv två gånger per år träffar alla produktionsenheter och går igenom de övergripande 

styrkorten. I denna fas stäms resultaten från de olika måtten av gentemot de mål som satts upp 

i varje styrkort. Genom detta ges enligt Borin även möjlighet till feedback, vilket är ytterst 

viktigt. Det viktigaste låter han dock påpeka är resultaten.  

 

Inom närsjukvården i väster anser Thelaus att man har ambitionen att styra efter sitt 

upprättade styrkort, som revideras en gång varje år.  
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”Utifrån varje perspektiv så funderar vi på vad det är vi måste göra, eller ska 

göra, och formulerar handlingsplaner, med tidsplaner, ansvariga 

resurspersoner.” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Thelaus menar att styrkortet utgör grunden för verksamheten, men samtidigt tillkommer andra 

saker som ligger vid sidan av de utarbetade strategier och önskemål, som ligger till grund för 

styrkortet. Thelaus menar: 

 

”Vi får ju också uppdrag, ifrån landstingsledningen, att ’det här skall 

genomföras’” (Thelaus, 2005-12-08) 

 

Detta sammantaget leder till att antalet handlingsplaner totalt sett i dagsläget uppgår till i 

runda tal 91 stycken, med den konsekvensen att arbetet utifrån det upprättade styrkortet blir 

svåröverskådligt. Thelaus menar att intentionerna hos landstingsledningen leder till att man i 

sina strategier måste ta hänsyn till andra saker än det som ligger inom ramen för redan 

utarbetade strategier. Thelaus anser dock att man måste se det praktiskt, vilket man gör genom 

att göra en lista på alla handlingsplaner för att därefter sortera in dem i styrkortet: i 

kundperspektivet eller processperspektivet exempelvis, där de befanns passa bäst. Genom 

denna manöver, såg man enligt Thelaus, att de ganska väl stämde överens med vad man redan 

hade i sina strategier.    

 

På regionnivå utvärderar man, enligt Thelaus, även nivån under sig genom att analysera 

resultaten i de olika enheternas respektive styrkort. Man beaktar till exempel de medicinska 

resultaten, som om de är goda, kan förlåta eventuellt mindre goda resultat i 

ekonomiperspektivet. Exempel på detta kan vara införande av nya behandlingsmetoder eller 

läkemedel. Thelaus menar dock att urusla ekonomiska resultat fordrar en handlingsplan som 

förtäljer hur man snabbt skall komma tillrätta med sitt underkott. Detta för att närsjukvården i 

väster skall kunna avgöra huruvida underskottet var en engångsföreteelse eller om 

vårdcentralen exempelvis lever över sina tillgångar i något hänseende. En sådan 

handlingsplan är en självklarhet, anser Thelaus. 

 

Samma procedur tar vid om det sker avvikelser från uppsatta mål i andra perspektiv i 

vårdcentralernas respektive styrkort. Man ställer sig, enligt Thelaus, samma fråga – ”vad kan 

problemet bero på?”, för att därefter gå till botten med problemet. Man tar utfallet från till 
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exempel medarbetarenkäten och sätter sig ned med berörd verksamhetschef och går igenom 

den enskilda enhetens resultat och ser till helheten. Det viktiga, som Thelaus ser det, är att 

utröna varför det ser ut som det gör och om enheten behöver någon form hjälp och stöd för att 

komma till rätta med dilemmat. 

 

Även de vårdcentraler som i dagsläget inte har styrkort styrs på liknande sätt, enligt Thelaus. 

De redovisar sin ekonomi och verksamhet i ett slags modell som påminner om ett styrkort, till 

exempel hur det ser ut i kundperspektivet och hur man gör med sina processer, men att man 

skriver mer i fritext. Prestationerna utvärderas sedermera i en lokal resultatdialog, som även 

vårdcentraler med styrkort genomgår och som äger rum två gånger årligen. Resultatdialogen 

omfattar aktuell vårdcentral, närsjukvårdsdirektören, ekonomichefen, personalchefen och 

Thelaus själv. Man följer upp verksamheten gemensamt, och i de fall hjälp stöd behövs, ges 

denna, enligt Thelaus.  

 

Ute på de studerade vårdcentralerna är bilden av hur man använder balanserade styrkort i den 

egna verksamheten och hur man blir utvärderad utifrån sitt styrkort olika. Vi har delvis redan 

varit inne på ämnet då vi diskuterat balansen i styrkorten. Enhetschefen på vårdcentral U 

menar att styrkortet utgör grunden för verksamheten, även i det dagliga arbetet. Utifrån det 

som framkommer genom de patientenkäter man genomför, dras lärdomar för framtiden, vad 

man kan bli bättre på.  

 

Enhetschefen på vårdcentral U ser styrkorts funktion som ett sätt att möjliggöra 

verksamhetsutveckling peu en peu.  Enhetschefen på vårdcentral V menar att man styr den 

operativa verksamheten med hjälp av styrkort så till vida att man utgår de mått som går att 

påverka för styrningen. Hit hör läkemedelsanvändning, röntgenundersökningar och 

laborationsverksamhet, samt saker som landstinget sätter upp, att man skall svara i telefon 

inom ett visst antal minuter.  

 

”De måtten kan jag aktivt påverka själv och [jag]  utvärderar dem en gång i 

kvartalet.” (Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Enhetschefen på vårdcentral X menar däremot att arbetet med balanserade styrkort i den 

dagliga verksamheten inte alltid är så enkelt, eftersom vårdcentraler ofta är små enheter där 

man oavsett förekomsten av styrkort snabbt får bekräftelse på sin arbetsinsats. 
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”Man får liksom feedback på saker som händer på alla positioner” 

(Enhetschef, vårdcentral X)  

 

Man har, menar enhetschefen, god vetskap om verksamheten och dess brister även utan 

styrkort. Detsamma gäller frågan hur man kan göra effektiviseringar. Uppgiftslämnaren tror 

dock att balanserade styrkort fyller sin funktion i enheter som omfattar mer än 50 anställda, då 

det där kan vara svårare att se vem exakt som gör vad i organisationen. På en mindre 

vårdcentral riskerar arbetet med det balanserade styrkortet att ta värdefull tid från annan viktig 

verksamhet, vilket gör effektivitetsvinsterna knappa i förlängningen, resonerar enhetschefen. 

Att balanserade styrkort därtill är en propå uppifrån gör inte saken enklare: 

 

Enhetschefen på vårdcentral X ser, tvärtemot sin kollega på vårdcentral U, arbetet med 

balanserade styrkort lite som att det tas upp när det är dags för utvärdering, för att därefter åter 

läggas in i hyllan. Detta innebär också att vårdcentralen inte utvärderar sin verksamhet utifrån 

styrkortet. När det gäller den externa utvärderingen av vårdcentral X:s styrkort, menar 

enhetschefen att de mål som är inlagda i styrkortsperspektiven är ganska lågt satta, vilket gör 

dem tämligen lätta uppnå dem, både för den egna vårdcentralen och för andra vårdcentraler 

som har liknande målsättningar. Detta är en anledning till varför arbetet med styrkort inte blir 

särskilt utmanande. De mått som ligger i medarbetarperspektivet till exempel är därtill ett 

axplock från den stora medarbetarenkät som landstinget i väster gör en gång vartannat år, med 

samma procenttal. Att uppnå till exempel 80 procent nöjda medarbetare är inte särskilt svårt, 

menar enhetschefen. 

 

Som tagits upp ligger mycket fokus i styrkorten på det ekonomiska perspektivet, vilket gör att 

styrning utifrån övriga perspektiv tenderar att bli mindre framträdande. Enhetschefen vid 

vårdcentral X speglar väl den allmänna uppfattningen i frågan. Det är också 

ekonomiperspektivet, att ha budgeten i balans – även på kort sikt, som är det man i realiteten 

utvärderas mot. Detta gör att skillnaden jämfört med den traditionella budgetstyrningen inte är 

särskilt stor. Återigen enhetschefen på vårdcentral X: 

 

”Det är ju fortfarande väldigt fokuserat på budgetfrågor.” […]” Går 

ekonomin inte ihop, då spelar det ingen roll hur duktig man är i de andra 

perspektiven.” (Enhetschef, vårdcentral X, 2005-12-13) 
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Samma åsikt återfinns hos enhetschefen på vårdcentral V, något som vi tidigare redovisat. 

 

”Eftersom diskussionerna på ledningsnivå hela tiden handlar om kronor och 

ören, så blir det även så här. Det är kronorna och pengarna vi styr med.” 

(Enhetschef, vårdcentral V, 2005-12-07) 

 

Enhetschefen tror att det på sikt är viktigt att komma ifrån den ensidiga fokusen på det 

kortsiktiga ekonomiska tänkandet och mer rikta blicken mot vad landstinget de facto gör med 

de skatteinkomsterna.  
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6 Analys 

 

Detta kapitel är avsett för analys, där det som framkommit i empirikapitlen, i vårt fall både 

kapitel 4 och kapitel 5, ställs mot den teoretiska referensramen, kapitel 3. Slutsatser och 

diskussion hänförs till kapitel 7, som avslutar uppsatsen. 

 

 

6.1 Inledning 

För att kunna undersöka hur landstinget i Östergötland arbetar med balanserade styrkort och 

om de styr sin verksamhet med hjälp av dem, är det viktigt att först bli varse huruvida de 

tolkat styrkorten i enlighet med teorierna bakom konceptet. Vi kommer därför i vår analys 

genomgående att relatera våra intervjusvar till de styrkort som presenterats i kapitel fyra, samt 

till de teorier som presenterats i kapitel tre, både vad gäller ursprungsmodellen för privat 

sektor och de anpassade varianter för offentlig sektor. Anledningen till att vi ger 

ursprungsmodellen så stort utrymme beror på att den enligt flera av uppgiftslämnarna har 

varit och alltjämt är den huvudsakliga inspirationskällan till styrkortsarbetet i landstinget i 

Östergötland. 

 

6.2 Syftet med balanserade styrkort  

Utifrån intervjuerna framträder en klar bild vad uppgiftslämnarna anser syftet vara med 

balanserade styrkort i landstinget i Östergötland. Borin menar att det främsta syftet med 

styrkort i grunden är att skapa ett operationellt verktyg, med ett gemensamt språk och med 

fokus på uppföljning. Samtidigt medger han att syftet skiftat över tid, att processen gått från 

”balanserade vykort” som mestadels använts för att strukturera verksamheten och fungera 

som kommunikationsverktyg till att man nu i större utsträckning börjar använda styrkortet så 

som det från början var tänkt. Orsaken är att tidtabellen har varit och är olika i organisationen.  

 

Thelaus menar att syftet med styrkorten är att bredda basen för utvärdering av verksamheten, 

genom att styrningen inte enbart baseras på ekonomiska premisser, något som även stämmer 

överens med bilden ute på vårdcentralerna. Balanserade styrkort syftar, enligt en majoritet av 

enhetscheferna, till att skapa en helhetsbild och få till stånd en diskussion kring vad som är 
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viktigt för vården. Enhetschefen på vårdcentral U till exempel menar, liksom sin kollega på 

vårdcentral V, att styrkortet konkretiserar verksamheten och dess inriktning på ett tydligt sätt. 

Enhetschef U menar, liksom Borin, också att styrkort inledningsvis i första rummet sågs som 

ett sätt att få upp viktiga aspekter på verksamheten på agendan.   

 

Vad som ute i organisationen anses vara det övergripande syftet med balanserade styrkort har 

stöd i den teoretiska litteraturen kring styrkort. Även om landstinget i Östergötland, enligt 

Borin och Thelaus i första hand, menar att man bara tagit intryck av Kaplan & Norton (1992), 

stämmer intervjusvaren mer in på vad Kaplan & Norton (2001) och Olve et al. (2003) menar 

är syftet med balanserade styrkort i offentlig sektor specifikt. Olve et al. liknar balanserade 

styrkort vid en diskussionsskapare kring vad som är viktigt för verksamheten. Vilka intressen 

som bör tillgodoses och vilken ambitionsnivå organisationen skall ha inom ett visst specifikt 

område, bör hamna på agendan, något som uppgiftslämnarna i vår studie bekräftar.  

 

En annan ståndpunkt som korrelerar med syftet i Olve et al:s (2003) tappning är att 

uppgiftslämnarna överlag ansett att styrkort syftar till ökad förståelse för verksamheten i sin 

helhet. Detta stämmer in på flera av intervjusvaren. Vårdpersonalen på vårdcentral V har, 

enligt enhetschefen, genom införandet av ett balanserat styrkort, fått ökad förståelse för 

ekonomiska frågor, vilket inte var fallet tidigare.   

 

Den bild som såväl Thelaus som enhetscheferna på vårdcentralerna förmedlar tolkar vi som 

att man inom landstinget, företrädesvis i primärvården i västra Östergötland, har ambitionen 

att använda styrkortet som ett styrverktyg men att arbetet inte riktigt nått ända dit ännu. Vad 

vi grundar detta på är bland annat att alla vårdcentraler inte ännu har tagit till sig styrkortet 

och börjat använda det praktiskt i verksamheten, något som Thelaus påpekar i kapitel 5.1.8.  

 

Vi kan även se att flera av enhetscheferna på vårdcentralerna känner sig osäkra på hur 

exempelvis processperspektivet bör tolkas, vilket medför att det gemensamma språket som 

eftersträvas inte förstås fullt ut av alla berörda parter. Att det kan ta tid innan balanserade 

styrkort blir just styrkort är något som Olve et al. (2003) för på tal när man menar att det kan 

ta många år innan ett nytt system har satt sig i organisationen. Hur lång tid som är kutym 

innan man kan förvänta sig att det flyter någotsånär anges dock inte.  
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De vårdcentraler som ingår i vår studie har sinsemellan kommit ganska olika långt i sitt arbete 

och har därför av förklarliga skäl också olika erfarenheter. Trots detta går det inte på rak arm 

säga att bilden av syftet med balanserade styrkort korrelerar med tidpunkten för införandet. 

För detta är vårt undersökningsmaterial för knappt för att kunna ge besked. Därtill kan det inte 

uteslutas att avlagda svar under intervjuerna tillrättalagts för att förmedla en omotiverat 

positiv bild av vårdcentralens styrkortsarbete, trots vetskapen om att vi behandlar materialet 

konfidentiellt.  

 

Anthony & Govidarajan (2001) menar liksom Kaplan & Norton samt Olve et al. (1999) att 

styrkortet syftar till att främja en balans mellan olika strategiska mått, vilket enligt Anthony & 

Govidarajan sker genom en strävan att uppnå målkongruens och få de anställda att agera för 

organisationens bästa. Olve et al. för ett liknande resonemang när de hävdar att vägen till att 

visionen och affärsidén uppnås genom att alla i organisationen förstår de övergripande 

strategierna och spelreglerna som för dem dit. Men frågan är om landstinget i Östergötland 

lyckats med att skapa denna målkongruens och homogena syn på vägen till visionen. Mycket 

i intervjuerna tyder på att så inte är fallet. Ett exempel på detta är oenigheten mellan 

landstingsledningens syn och vårdcentralernas enhetschefers inställning till det ekonomiska 

perspektivet. Flera av enhetscheferna menar att det ekonomiska perspektivet har en allt för 

stark roll och att för lite satsningar görs på kvalitetsarbete och förebyggande vårdarbete. 

Enligt enhetscheferna är detta det bästa sättet att uppfylla organisationens långsiktiga 

målsättningar. Ekonomiperspektivets dominerande ställning återkommer vi till senare i detta 

kapitel. 

 

6.3 Utformning och uttolkning av styrkort och perspektiv 

När det gäller utformningen av styrkorten utger sig landstinget i Östergötland för att ha använt 

enbart Kaplan Nortons ursprungsmodell, men som man anpassat efter förutsättningarna i 

verksamheten. Detta innebär att medarbetarnas tolkning av perspektiven i styrkorten av 

förklarliga skäl i vissa hänseenden avviker från urstyrkortets. Vi ser dock flera likheter mellan 

styrkorten i landstinget i Östergötland och de mer anpassade styrkortsmodellerna för offentlig 

verksamhet som vi tagit del av och som presenterat i kapitel 3.  
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6.3.1 Vision 

Visioner skall traditionellt förmedla en bild av hur organisationen vill uppfattas av sin 

omvärld. Styrkortet kan användas för att göra visionen mer meningsfull och användbar för 

alla anställda. Vid upprättandet av ett styrkort förtydligas de strategiska målsättningarna och 

de faktorer som styr dem identifieras. Vi menar att bilden av visioner i landstinget i 

Östergötland stämmer in på denna bild, men inte helt. Resonemangen har mer gemensamt 

med Kaplan & Nortons (2001) resonemang än essensen i Kaplan & Norton (1992). 

 

Kaplan & Norton (2001) sätter i sin modell (visad av figur 3:5) det uppdrag (”mission”) 

verksamheten givits uppifrån som grundsten i styrkortet, medan ursprungsmodellen (1992) 

har det finansiella perspektivet som hörnsten. Hur man skall tolka Kaplan & Nortons (2001) 

modell är för oss dock inte helt självklart. ”Mission” är inte detsamma som ”vision”, men som 

vi förstår författarna, innebär ”mission” i deras tappning att man skall tydliggöra de 

långsiktiga målsättningarna för organisationen, samt spegla det uppdrag man har tilldelats. 

Härigenom sammanflätas uppdrag och vision på ett sätt som vi menar har skett i landstinget i 

Östergötland, åtminstone i den del vi har studerat. Visionen, både övergripande och på de 

nedbrutna styrkorten, avviker inte nämnvärt från det som landstinget enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) redan skall göra, oavsett om man har styrkort eller inte. Här ser vi 

en möjlig förklaring till varför uppgiftslämnarna, både Thelaus och enhetscheferna 

genomgående, inte betraktar de visioner som ligger till grund för styrkorten särskilt 

utmanande eller unika för styrkorten. Sett genom denna lins, stämmer Kaplan & Nortons 

(2001) anpassade styrkortsmodell för offentlig sektor betydligt bättre in på vad landstinget i 

Östergötland i verkligheten har arbetat efter när det gäller visioner.  

 

6.3.2 Det ekonomiska perspektivet 

Det finansiella eller, som i landstinget i Östergötlands fall, ekonomiska, perspektivet rör, 

enligt Kaplan & Norton (1996) primärt hur företaget vill se ut i ägarnas ögon, att se de behov 

och förväntningar de har på företaget. I offentlig sektor spelar, enligt Olve et al. (1999) det 

finansiella perspektivet inte samma roll. Vad ägaren, det vill säga samhället, vill få ut av en 

verksamhet är inte primärt finansiella effekter, utan samhällsnytta. 

 

 

  



  
 
 121 
 

En skillnad i förhållande till Kaplan & Norton (1992) är att landstinget i Östergötland har fem 

styrkortsperspektiv istället för originalets fyra. Det som har tillkommit är 

medarbetarperspektivet. Denna avvikelse ser vi som ett sätt för landstinget att fånga in den 

samhällsnytta i perspektiven som såväl Kaplan & Norton (2001) och Olve et al. (1997; 1999) 

menar är viktiga för styrkort i offentlig sektor. Dock har landstinget gått sin egen väg, så till 

vida att man skapat ett helt nytt perspektiv, istället för att införliva resonemanget som en del i 

det finansiella perspektivet, såsom Olve et al. (1999) exempelvis förespråkar. Genom att göra 

som landstinget i Östergötland har gjort, riskerar man, som vi ser det, att göra det ekonomiska 

perspektivet till föremål för en allt för stark fokus på enbart siffror, samtidigt som 

kundperspektivet/medborgarperspektivet blir det perspektiv som får fånga upp ägarnas 

intressen.  

 

Ekonomiperspektivet i landstinget i Östergötland rymmer dock inte särskilt mycket av 

samhällsekonomiska resonemang, även om god hushållning av tillgängliga resurser kan ses 

som ett uttryck för saken. Verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt och får inte visa på 

underskott. Kaplan & Norton (2001) menar, liksom Olve et al. (1999), att det finansiella 

perspektivet i offentlig sektor bör omfatta en bredare ekonomisk ansats, till exempel att 

införliva samhälleliga marginalkostnader, något som vi inte finner stöd hos intervjusvaren. 

Generellt bör dessa resonemang, som vi uppfattar det, generellt ligga på de övergripande 

styrkorten, varför diskussionen främst har tagits upp med Borin. Mikael Borin hänför 

resonemang av cost-benefit-karaktär till den politiska ledningen, som inte ingår i vår studie. 

Det som dock återfinns på landstingsledningsnivå är avsättning till miljörelaterade åtgärder, 

som vi tolkar kan vara ett utryck för ett införlivande av samhällelig marginalkostnad för 

produktion, men effekterna av åtgärderna följs inte upp, varför resonemanget blir tämligen 

meningslöst. Att mäta marginalkostnaderna ur samhällets synvinkel, är förenat med stora 

svårigheter, precisionen är dålig, resonerar Borin. Vår intervju med Melbi landade i samma 

slutsats. Samhällsekonomiska resonemang blir ofrånkomligen mer abstrakta än 

företagsekonomiska. 

 

Olve et al. (1999) menar att det finansiella perspektivets strategier skall speglas i de övriga 

perspektivens strategier samtidigt som resultatet i det finansiella perspektivet är en följd av de 

andra perspektivens strategier. Då landstinget i Östergötland använder sig av en strikt budget 

som inte får överskridas som bas för sitt finansiella perspektiv så medför det tillsammans med 

den specifika marknadssituationen som råder (att man inte kan påverka sina intäkter) till att 
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speglingen av de andra perspektiven inte fullt ut gör sig gällande i styrkortet. Det finansiella 

perspektivet utgör mer eller mindre bara en restrektion för de andra perspektiven.  

 

6.3.3 Kundperspektivet 

De vi intervjuat menar visserligen att begreppet kund stundom kan vara svårt att använda 

inom offentlig sektor, men att kundbegreppet inte vållat speciellt mycket problem i 

styrkortsarbetet rent praktiskt. 

 

Vår tolkning, utifrån intervjumaterialet, är dock att kundperspektivet i flera fall omfattar, inte 

bara patienter och studerande, utan även uppdragsgivarna. En enhetschef menar till exempel 

utförarbeställaremodellens kundfokus delvis krockar med kundperspektivet i styrkortet, 

vilket, även om det är två vitt skilda saker, blir något överlappande och förvirrande. Man är 

beroende av båda kundklientelen för verksamheten, resonerar enhetschefen. Liknande 

tankegångar återfinns dock även i ett av nyckeltalen i det aggregerade styrkortet i bilaga C. 

Denna nyckelindikator säger att man skall leva upp till avtalet med hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Detta torde i princip innebära att kunderna inte enbart är avnämarna, utan 

också finansiärerna. Det blir ett dualt förhållningssätt, som finner stöd i Kaplan & Nortons 

(2001) modell (figur 3:5), vilket enligt vår mening gör att den amerikanska approachen i 

modellen har relevans även här. Privata finansiärer finns inte, men verksamheten är genom 

utförarbeställarmodellen mer marknadslik och därigenom applicerbar på Kaplan & Nortons 

modell. Dock går man inte så långt som Kaplan & Norton (2001) gör i sin utvidgade modell 

(figur 3:6) att man betraktar lagstiftningsmakten, statsmakten, som kund. 

 

Kaplan & Norton menar att företag som inte har ett uttalat kundsegment förlorar fokus och 

därför lätt får problem med detta perspektiv, vilket även bekräftas av Folly Guimarães e Silva 

& Prochniks (2005) studie om styrkort i sjukvården. Som en följd av att landstingets uppdrag 

är av sådan karaktär att det är svårt att exkludera kunder, så medför det att man tvingas att 

rikta sig mot ”alla” – vilket gör kundbegreppet oklart, något som förstärks av det tidigare 

resonemanget kring utförarbeställarmodellen. Detta kan vara en av förklaringarna till 

problematiken att använda kundperspektivet i landstinget på det sätt som det är utformat i 

grundmodellen.  
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6.3.4 Interna processperspektivet 

Enligt Kaplan & Nortons ursprungliga resonemang, skall företagsledningen i det interna 

processperspektivet identifiera de processer som är av störst betydelse för att företaget skall 

nå uppsatta mål avseende kunder och ägare (kundperspektivet och finansiella perspektivet). 

Olve et al. (2003) menar att några anpassningar inte behöver göras när man överför 

resonemangen på offentlig sektor.  

 

Olve et al (1999) talar om problemen med processperspektivet i offentlig sektor, en bild som 

till fullo stämmer överens med intervjusvaren. Som tidigare tagits upp, har i stort sett alla 

enhetschefer ute på vårdcentralerna brottats med vari innebörden i processer ligger. Flera 

ställer sig frågande till vad en process överhuvudtaget är. Det är inte vanligt att 

överhuvudtaget diskutera offentlig sektor i termer av flöden och processer, resonerar en 

enhetschef, vilket är en tanke som finner stöd i Olve et al. (1999). En enhetschef lyfter även 

fram att man inte äger sin process själv, vilket vederbörande anser vara ett stort problem.  

 

Ute på vårdcentralerna tror man överlag att bilden av processer skiftar mycket mellan olika 

enheter. Huruvida det är begreppet i sig som känns malplacerat eller om det är svårt att 

identifiera de processer som är av störst betydelse för att vårdcentralen skall nå uppsatta mål 

avseende kunder och ägare är svårt att svara på. Olve et al (1999) ersatte i sitt utkast till 

styrkortsmodell (figur 3:7) processperspektivet med en aktivitetsfokus, just med tanke på att 

processer och flöden i första hand tillkommer tillverkande företag. Varför Olve et al. (2003) 

sedan har valt att återigen resonera i termer av det ursprungliga processperspektivet när 

styrkort i offentlig sektor förs på tal har gjorts med motiveringen att begreppet är mer 

vedertaget idag än tidigare, vilket knappast stämmer in på landstinget i Östergötland, 

åtminstone inte på den del vi har studerat. Även inom närsjukvården i västra Östergötland har 

man haft problem med att arbeta med sina processer, även om det enligt Thelaus går allt 

bättre. 

 

6.3.5 Medarbetarperspektivet 

I Kaplan & Nortons ursprungsmodell kan vi även se att utgångspunkten för styrkortsarbetet är 

det ekonomiska perspektivet och kundperspektivet. Förenklat kan man säga att de andra 

perspektiven har till uppgift att mer eller mindre stärka dessa båda genom att ge högre 

avkastning och/eller fler kunder. När det ekonomiska perspektivet inte utgör basen i samma 
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utsträckning som Kaplan & Nortons grundmodell avser skapas lätt en begreppsförvirring. När 

landstinget i Östergötland sedan lägger till ett medarbetarperspektiv bidrar detta till 

begreppsförvirringen än mer då det blir ytterligare en parameter att hålla reda på som tidigare 

var inbakad i ett annat perspektiv i originalmodellen. Här återfinns den tankegång som Olve 

et al. (1999) dryftat, att antalet perspektiv kan bli för många, vilket gör styrkortsarbetet 

onödigt krångligt och att det kan bli såväl missvisande som förvirrande. Thelaus menar till 

exempel att arbetet i förnyelse- och utvecklingsperspektivet ibland har känts lite tunt, men att 

förklaringen ligger i att vissa saker redan ryms medarbetarperspektivet, vilket sätter fingret på 

varför ett femte perspektiv kan ses som överflödigt.  

 

6.4 Balansen i styrkorten 

Utifrån intervjumaterialet kan vi se att det finns en generell uppfattning som gör gällande att 

det råder obalans mellan de olika perspektiven i styrkorten. Det som genomgående anses 

spela för stor roll är det ekonomiska perspektivet. Det är framförallt enhetscheferna på 

vårdcentralerna som anser att ekonomin dominerar för mycket på bekostnad av arbetet utifrån 

de övriga perspektiven.  

 

Diskussionen rymmer generellt mycket av det som Aidemark (2001) menar är signifikativt för 

styrkortsarbete i svensk sjukvård, att det anses vara viktigt med en inbördes balans mellan de 

olika styrkortsperspektiven, vare sig detta gynnar de långsiktiga målen eller inte. Att 

ekonomin utgör en restriktion på verksamheten är svårt att bortse ifrån, men ingen av 

uppgiftslämnarna relaterar under intervjuerna balansen i de upprättade styrkorten till den 

vision och det uppdrag verksamheten har. Vad detta beror på är för oss självklart svårt att 

svara på, man kan bara spekulera. Som vi ser det, kan det finnas skäl till att lyfta fram att 

landsting är professionstyngda organisationer, där yrkesgrupper med stark identitet brinner för 

vissa saker men inte andra. Som både Anthony & Young (1999) och Jacobsen & Thorsvik 

(2002) lyfter fram, kan den starka yrkesidentiteten inom sjukvården inverka på hur man 

bemöter nya styrmodeller, balanserade styrkort inkluderade 

 

Den vanligaste professionen för en enhetschef i närsjukvården i västra Östergötland är, som vi 

tidigare sagt, sjuksköterska. En del har vidareutbildning i administrationsrelaterade ämnen, 

andra inte. En del ägnar hela sin arbetstid åt administrativa göromål, medan andra också 

arbetar med kärnverksamheten. Allt detta kan, menar vi, påverka uppgiftslämnarnas syn på 
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hur balansen eller obalansen i styrkortet korrelerar med yrkesbakgrund, vidareutbildning och 

arbetsuppgifter. Är man utbildad inom något av vårdyrkena, föreställer vi oss att man är 

intresserad av människor och att den vård som ges till patienterna har bra kvalitet. En 

konsekvens av detta kan bli att man, medvetet eller omedvetet, i första rummet ser 

kvalitetsaspekterna och inte den ekonomiska biten i styrkortet, också beroende på att man 

sitter nära kärnverksamheten och möter patienter dagligdags. Med samma logik torde de 

ekonomiskt skolade tjänstemännen i landstingsledningen kunna förbise viktiga aspekter i de 

styrkortsperspektiv som fokuserar på sjukvård och som kräver vårdutbildning för att kunna 

bedömas.   

 

Om detta skulle visa sig stämma är slutsatserna i Folly Guimarães e Silva & Prochniks (2005) 

studie relevanta även i en svensk kontext. Det fanns på de brasilianska sjukhusen en tendens 

till att styrkorten saknade elementära delar i utvecklingsperspektivet, inte minst orsakade av 

hos administrationens bristande kunskaper i hur vård bedrivs, vilka mått och variabler som är 

relevanta och så vidare. Här, menar vi, finns en koppling till landstinget i Östergötland. 

Genom att vissa mått som skall finnas med i styrkorten dikteras från högre ort, och som enligt 

flera av uppgiftslämnarna minskar benägenheten att med ytterligare mått i styrkortet, förbises 

viktig kunskap ute på vårdcentralerna om vad som är viktigt för att kunna nå uppställda mål. 

Det är inte säkert att ledningen har all kunskap. 

 

Det finns en annan aspekt kopplad till balansen i styrkorten, och det är frågan hur 

uppgiftslämnarna upplever att de blir utvärderade mot dem. Genomgående finns bilden ute på 

vårdcentralerna att vad man åstadkommer i de olika perspektiven är viktiga och att man får 

respons på vad man gör, men det hela överskuggande är alltjämt ekonomin. Har man inte en 

ekonomi i balans spelar det föga roll vad som åstadkoms i övrigt, resonerar en enhetschef. 

Detta leder till att skillnaden jämfört med traditionell budgetstyrning inte blir särskilt stor, 

vilket har stöd hos en annan enhetschef, med motiveringen att det är med kronorna och 

pengarna man styr verksamheten efter. Denna utveckling är inte helt ovanlig. Med hänvisning 

till Carmona & Grönlund (2003), lever det kortsiktiga ekonomiska tänkandet alltjämt fast i 

många kommuner och landsting som har infört styrkort. Ekonomiperspektivet har ofta hamnat 

i fokus på bekostnad av övriga perspektiv.  
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6.5 Styrkortens funktion 

Kaplan & Norton (1999) talar om att styrkortet skall fungera som ett managementsystem och 

inte endast som ett mätsystem. Den bild som våra intervjupersoner ger oss tyder på att denna 

inställning delas även av dem. Både Borin och Thelaus samt flera av enhetscheferna 

poängterar till exempel vikten av att använda styrkortet för styrning, vilket stämmer bra 

överens med Kaplan och Nortons bild av syftet med styrkortet. Samtidigt talar Olve et al. 

(1999) och Anthony & Govindarajan (2001) om styrkortet som ett kommunikationsverktyg, 

något som framförallt Borin framhäver var grundtanken när de införde styrkort i landstinget i 

Östergötland. Den senare bilden stämmer väl överens med Aidemarks (2001) bild av 

balanserade styrkort i svenska landsting, där landstingen primärt ansett styrkort som ett 

instrument ämnat för kommunikation.  

 

Det finns, som vi ser det, dock inget i landstingsledningens syfte med styrkortet som tyder på 

att deras tanke är att styrkortet skall vara det enda styrverktyget i organisationen – åtminstone 

inte i ett kortare perspektiv. Bland annat har man valt att fortfarande fortsätta att använda 

budget som ekonomiskt styrinstrument, parallellt med styrkortet (eller som en del av 

styrkortet). Detta får dock delvis anses naturligt mot bakgrund av att alla enheter inom 

landstinget ännu inte har något balanserat styrkort upprättat för sin verksamhet. Thelaus 

menar visserligen att man delvis redan behandlar alla vårdcentraler i primärvården i regionen 

som om de hade styrkort, men ekonomisystemen löper fortfarande jämsides. Det framgår 

även av intervjun med Thelaus är att det finns arbetsuppgifter i verksamheten som inte ligger 

inom ramen för gällande strategier, men som man ändå ”bakar in i styrkortet där de passar”. 

Hit hör de uppdrag man får från landstingsledningen och som man inte alltid kan förutse. 

 

Vi ser generellt en risk i att användningen av flera styrinstrument samtidigt kan leda till att 

styrkortet förlorar en del av sin auktoritet – och funktion – som styrinstrument, om alltför 

många uppgifter inom verksamheten läggs vid sidan av styrkortet. Dessa farhågor finner stöd 

i litteraturen. Som vi redan i inledningskapitlet, med hänvisning till vad Olve et al. (2003) tog 

upp, är det inte ovanligt att gamla ekonomisystem lever kvar i organisationer parallellt med 

nya, vilket försvårar full implementering av de senare. Det värsta scenariot kan bli att 

balanserade styrkort, när det kommer till kritan, endast blir ett halvhjärtat försök att 

åstadkomma flerdimensionell styrning i landstinget i Östergötland. Under intervjuerna har 

dock framkommit att intentionen är att alla på sikt skall ha ett styrkort upprättat för sig, vilket 
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borgar för att man väljer att koncentrera sig på styrkort, även om det inte finns några garantier 

för att budgeten helt kommer att överges. Var man landar torde till syvende och sist bero på 

ledningens ambitionsnivå. 

 

Ett annat dilemma som kan knytas till styrkortets funktion har framkommit i 

intervjumaterialet, då flera av intervjuerna visar på att man i så stor utsträckning som möjligt 

försöker använda sig av mått som man redan sedan tidigare mäter eller som är en del av större 

nationella mätningar vilka enligt gällande lagstiftning även måste genomföras i landstinget i 

Östergötland. Genom att göra så finns risken att man använder mått som är lätta att ta fram 

och att använda mått som redan finns istället för använda mått som visar rätt saker. Detta kan 

få som följd att måtten inte på ett korrekt sätt speglar de strategier och framgångsfaktorer som 

tagits fram i styrkortet och där med ”späder ut” relevansen av styrkortsmåtten.  

 

6.5.1 Vertikalt samband 

Närsjukvården i västra Östergötlands vision ligger väl i linje med den vision Som 

landstingsledningen presenterar i sitt styrkort, Närsjukvården i västra Östergötland har ger 

dock en mer konkretiserad bild angående hur landstingsuppdraget skall uppnås genom 

definitionen av Nära Samverkan i Vården som är en del av Närsjukvården i västra 

Östergötlands vision. Även linjen mellan vårdcentralernas visioner och den vision som 

Närsjukvården i västra Östergötland pressenterar följer samma mönster. Det finns även en 

relativt hög homogenitet bland visionerna mellan vårdcentralerna. Kopplingen mellan de 

olika vårdcentralerna och Närsjukvården i västra Östergötland vision gör sig tydlig ibland 

annat att alla styrkorten beskriver att de skall tillhandhålla god kvalitet till låg kostnad samt 

att kundernas känsla av trygghet skall ligga i fokus.  

 

Även om varje nivå utarbetat strategier som är unika för deras verksamhet så finns det i 

huvudsak en koppling till såväl strategier som nyckelfaktorer med de styrkort som är 

utformade för respektive nivå i organisationen. Något som Borin anser vara av yttersta vikt 

för att styrkortet skall bli det styrverktyg som landstinget i Östergötland eftersträvar. Att det 

trots allt finns skillnader mellan strategier och nyckelindikatorer mellan de olika styrkorten 

kan behöver dock inte betyda att styrkortet inte fyller sin funktion som styrverktyg. Kaplan & 

& Nortons menar ju att ett av skälen till att underliggande enheter skall skapa egna styrkort är 

för att det råder skilda förutsättningar på olika nivåer i en organisationen och att dessa bör tas 
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i beaktande vid styrningen av verksamheten. Att anpassa styrkorten efter förutsättningarna 

inom respektive nivå kan därigenom ses som en förutsättning för att styrkortet skall uppfylla 

funktionen som styrverktyg. En sådan tolkning av Kaplan & Nortons resonemang skulle 

kunna tyda på att det trots skillnaderna i styrkorten finns ett ”vertikalt samband” mellan de 

olika nivåerna.  

 

6.5.2 Horisontellt samband 

Däremot ställer vi oss frågande till det horisontella sambandet i de styrkort som presenterats 

för innevarande år (2005). Då framgångsfaktorerna inte är klart sammanlänkade med 

nyckelindikatorerna blir det enligt vår mening svårt att få en klar koppling i vilken 

utsträckning de olika nyckelindikatorerna speglar utvalda framgångsfaktorer och strategier. 

 

 

 

  

Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

 
Figur 6:2 ”Horisontellt samband i styrkortet” 

 

Som vi nämnt tidigare är vår sak kunskap angående Landstingets verksamhet begränsad, 

vilket enligt Folly Guimarães e Silva & Prochniks (2005) resonemang skulle kunna betyda att 

vi inte är lämpliga att uttala oss om nyckelindikatorerna och måttens relevans i styrkorten. 

Framför allt har vi med utgångspunkt i detta resonemang svårt att yttra oss om de drivande 

Landstingsledningens styrkort 

Närsjukvården i västra 
Östergötlands styrkort 

Vårdcentralernas 
styrkort

                Figur 6:1. ”Vertikalt samband mellan styrkorten” 
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måttens relevans då detta kräver djupgående kunskap om egenskaper och orsakssamband i 

landstingens unika miljö.  

 

Även med ett sådant ställningstagande åtanke torde det vara rimligt att finna svar på hur till 

vida det finns något horisontellt samband i styrkorten i fråga, vilket är ytterst relevant i vår 

strävan att undersöka hur till vida det är möjligt att styra verksamheten efter styrkorten i fråga. 

Som vi varit inne på tidigare, menar såväl Kaplan & Norton (1999) som Olve et al. (1999) att 

orsakssambandet mellan styrkortets olika delar utgör en av de grundläggande tankarna bakom 

och styrkorna med styrkortet. Det är enligt författarna relevansen i detta orsakssamband som 

blir avgörande för huruvida organisationen kommer att nå uppsatta visioner och mål. Vi anser 

det därför vara av yttersta vikt att söka finna svar på hur till vida ett sådant samband finns i de 

styrkort som används inom landstinget i Östergötland för att vi skall kunna uttala oss om hur 

vida styrkortet uppfyller funktionen som styrverktyg eller ej. 

 

Vi ser att vårdcentralernas framgångsfaktorer inom processperspektivet har en annan 

formulering än de framgångsfaktorer som nämns i Närsjukvården västra Östergötlands 

styrkort, dock kan dessa ses som konkretiseringar av Närsjukvården västra Östergötlands 

framgångsfaktorer. En genomgående känsla vi får av vårdcentralernas styrkort är att de 

framgångsfaktorer som nämns har låg konkretiseringsgrad av hur arbetet leder till de valda 

strategierna. Det är endast ett fåtal vårdcentraler som väljer att konkretisera sina 

framgångsfaktorer så att de i högre grad anpassas efter de individuella förutsättningar som 

råder på just deras vårdcentral. Exempel på sådana anpassningar som dock sker kan vi finna i 

ekonomiperspektivet där några vårdcentraler väljer att ge tydliga exempel på vilka kostnader 

som måste reduceras för att skapa en ekonomi i balans.  

 

6.5.3 Styrkort och double-loop learning 

I den teoretiska referensramen framgår det tydligt att det strategiska lärandet är en av 

styrkortets främsta fördelar och således även ett av de tyngsta argumenten för organisationer 

att införa styrkort. Kaplan & Norton (1999) ger exempel på tre element som de anser vara 

nödvändiga för strategiskt lärande. Då återupprepning är kunskapens moder, väljer vi här att 

ge en sammanfattning av det resonemang som Kaplan & Norton för i vår teoretiska 

referensram.  
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1. Styrkortet formulerar företagets gemensamma vision och formulerar målen för 

organisationen i operativa termer så att det blir tydligt vad företaget önskar 

åstadkomma. Styrkortet är ett uttryck för en transparent modell som sammanlänkar 

individuella prestationer till respektive enhets målsättningar i företaget.  

 

2. Styrkortet tillhandahåller ett strategiskt feedbacksystem som kan testa och ifrågasätta 

validiteten i strategierna, samt ge förslag på förändringar av orsakverkansamband så 

att de blir mer objektiva och relevanta.  

 

3. Styrkortet, med sina specifikationer angående relationen mellan prestationsdrivare och 

mål, ger ledning och affärsenhetschefer möjlighet att använda sina periodiska 

genomgångsmöten att utvärdera validiteten i enhetens strategi och kvaliteten i dess 

utförande.  

 

Som vi ser det uppfylls endast ett av dessa element av styrkortet i landstinget i Östergötland, 

nämligen punkt ett. Denna punkt uppfylls genom vad vi kallar det vertikala sambandet mellan 

styrkorten som vi redogjort för tidigare i detta kapitel.  

 

När det gäller de andra två punkterna finns det flera saker som tyder på att de inte uppnås i de 

studerade styrkorten. Som vi varit inne på tidigare är den ”horisontella kopplingen” i 

styrkorten något svag mellan nyckelindikatorer, framgångsfaktorer och strategier. Detta 

resonemang tyder på att möjligheten att utvärdera validiteten i enhetens strategi blir låg. När 

det gäller hur till vida styrkortet tillhandahåller med ett strategiskt feedbacksystem som 

ifrågasätter validiteten i strategier och ger förslag på förändringar så finns det även här 

mycket som talar emot att så är fallet i de studerade styrkorten. 

 

Landstinget i Östergötland har inte ändrat sina strategier i det kommande styrkort, de har dock 

valt att förtydliga det horisontella sambandet i styrkortet genom tydligare kopplingar mellan 

perspektiv, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Detta kan ses som ett första steg i att 

försöka skapa underlag för dessa lärandeeffektier i organisationen. Kaplan & Norton menar 

att styrkortet skall stimulera nyckelcheferna att skaffa sig kunskap om sin strategis livskraft 

och giltighet. Vi ser inga tecken på att man inom landstinget i Östergötland har ämnat 

ifrågasätta sin strategi på ett sådant sätt som Kaplan & Norton eftersträvar, istället har man 

valt att ändra sina framgångsfaktorer för att på så vis få dem att bättre stämma överens med 
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strategi och vision. Anthony & Govindarajan (2001) menar att det som mäts skall driva 

förändringar då organisationen utvecklas i den riktning som måtten leder dem. Landstinget i 

Östergötlands agerande, att ändra mått och framgångsfaktorer, kan utifrån deras resonemang 

ses som en bekräftelse på att de framgångsfaktorer och mått som tidigare använts inte för 

organisationen i önskad riktning och där med inte speglat landstinget i Östergötlands vision 

och målsättningar.  

 

Dock kan man ställa sig frågan om förhållandena i landstinget skiljer sig från de som Kaplan 

& Norton (1999) menar gäller för företag angående en turbulent marknad och ett behov av att 

kontinuerligt justera sina strategier. Om ingen förändring sker i uppdraget som landstinget i 

Östergötland skall utföra betyder det då att det inte krävs någon förändring av strategin och att 

det där med räcker att se över framgångsfaktorerna på det sättet som landstinget gjort i 

utvecklingen av styrkortet för nästkommande period (2006)? Ett sådant resonemang skulle 

kunna betyda att landstinget inte behöver ifrågasätta sin vision och inte heller har samma 

behov av ett double loop lärande i sin verksamhet.  
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7 Slutsatser 

 

I detta kapitel återfinns de slutsatser som uppsatsen utmynnat i. Detta görs genom att åter 

knyta an till syftet och frågeställningarna, vilka presenterades i inledningskapitlet. Kapitel sju 

avslutas med en sammanfattande diskussion kring vad utfallet av denna studie kan säga  

 

 

7.1 Inledning – återkoppling till syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur landstinget i Östergötland använder och arbetar 

med balanserade styrkort och om huruvida de styr sin verksamhet med hjälp av dem och om 

modellen är adekvat för landstinget. För att uppfylla syftet hade vi att besvara tre 

forskningsfrågor: 

 

• Uppfylls det uttalade syftet med styrkorten sett utifrån ledningens perspektiv? 

 

• Styrs landstingets operativa verksamhet efter de styrkort som tagits fram? 

 

• Används balanserade styrkort i landstinget i Östergötland såsom teorin ämnat – är 

modellen adekvat? 

 

7.2 Uppfylls det uttalade syftet med styrkorten sett utifrån 

ledningens perspektiv? 

Som framgått i analysen finns det en hel del stöd i de teorier som penetrerats i den teoretiska 

referensramen för att använda det balanserade styrkortet på ett sådant sätt som Landstinget i 

Östergötland avser. Som vi ser det så finns det inga hinder för landstinget i Östergötland att 

använda styrkortet för att skapa ett operationellt styrverktyg. Vår bild är att den teoretiska 

referensramen snarare ger stöd för ett sådant resonemang, såväl när det gäller Kaplan & 

Nortons grundmodell som när det gäller de styrkortsmodeller som anpassats för offentlig 

sektor. Vi drar därför slutsatsen att styrkortsmodellen i sig är adekvat när det gäller förmågan 

att fånga det av landstingsledningen uttalade syftet med att införa styrkort. 
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Dock anser vi att styrkortet inte till fullo blir det styrverktyg som eftersträvats, något som 

tydliggörs i 7.3 gällande hur vida landstinget styr i enlighet med de uppsatta styrkorten. 

 

7.3 Styrs landstingets operativa verksamhet efter de styrkort som 

tagits fram? 

 

Att klart och tydligt ge en definition av när en verksamhet styrs efter det uppsatta styrkortet är 

inte en helt enkel uppgift då de teorier som använts i den teoretiska referensramen inte explicit 

ger någon sådan definition. Som följd av detta har vi i vårt analyskapitel behandlat den 

funktion styrkortet fyller inom landstinget i Östergötland och relaterat detta till de argumenten 

för användandet av styrkort som ges i den teoretiska referensramen. Vår tanke med detta varit 

att om funktionen av styrkortet uppfyller de förutsättningar som nämns i teorin så bör vi 

kunna uttala oss om hur till vida landstinget i Östergötland använder det balanserade 

styrkortet för styrning av verksamheten.  

 

Vår tolkning av teorin är att styrkortet bör ha ett vertikalt och horisontellt samband för att det 

skall vara möjligt att styra efter det. Styrkortet bör även ge en strategisk feedback som 

används till att utveckla och anpassa styrningen av verksamheten. Vår slutsats är att det finns 

förutsättningar för att detta skall uppnås i så väl styrkortens utformning som i den rådande 

inställningen till styrkort i organisationen. Dock anser vi att landstinget i Östergötland inte till 

fullo nått dit ännu. Anledningen till detta är som vi ser det, att kriterierna för det horisontella 

sambandet i styrkorten inte är helt tydligt samt att det strategiska lärandet inte helt infunnit 

sig. Vi ser även att alla delar av organisationen inte infört styrkort i sin verksamhet även om 

de rapporterar till högre hierarkisk nivå i med utgångspunkt i måtten för de olika 

perspektiven. Detta tillsammans med den splittrade bilden av perspektivens innebörd (i första 

hand processperspektivet) samt skillnaderna mellan hur vida intervjupersonerna anser att de 

styr efter styrkortet, medför att vi inte kan säga att verksamheten till fullo använder styrkortet 

som det styrverktyg som såväl flera teorier som Landstingsledningen menar är dess syfte. 

 

Även om landstinget i Östergötland inte till fullo styrs med styrkortet i dag så anser vi att de 

förändringar som planerats för landstingsledningens styrkort 2006 pekar på att Östergötlands 

läns landsting i större utsträckning än tidigare arbetat mot att skapa tydliga horisontella 
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samband som vi efterfrågar. Att landstingsledningen ändrat sina framgångsfaktorer inför 

styrkortet 2006 skulle, liksom vi tidigare varit inne på kunna ses som ett resultat av strategiskt 

lärande. Dock är vår uppfattning att det vore en allt för gennerös tolkning eftersom 

landstingsledningen genom detta handlande endast ifrågasätter tolkningen av vilka 

egenskaper som speglar en specifik strategi och inte ifrågasätter strategin i sig själv. Vår 

slutsats av detta är att landstingsledningen där av inte når riktigt enda fram i sin strävan att 

skapa ett strategiskt lärande genom sitt styrkort. Även om vi anser att den vertikala 

kopplingen i styrkortet i dagsläget är bra, både utifrån vår tolkning av styrkorten och vad 

uppgiftslämnarna säger vara fallet så anser vi att den kommer att stärkas ytterligare i 

kommande styrkort. Detta då styrkorten enligt Borin kommer att bygga på varandra i än större 

utsträckning än vad som är fallet idag. Detta kan medföra att värdefull kunskap om vad som 

är viktigt förbises genom ett sådant handlande och att styrningen blir onödigt hierarkisk. Vår 

slutsats blir där av att landstingsledningen lägger allt för mycket kraft på att skapa ett vertikalt 

samband på bekostnad av det horisontella sambandet.  

 

7.4 Används balanserade styrkort i landstinget i Östergötland 

såsom teorin ämnat – är modellen adekvat? 

 

Utifrån vad landstinget i Östergötland ämnar få ut av modellen så är den förhållandevis 

adekvat. Med hjälp av den valda styrkortsmodellen skapas möjligheten att uppnå det av 

landsledningen uttalade syftet.  

 

På det sättet landstinget i Östergötland valt att arbeta med modellen så uppnår man inte i 

dagsläget strategiskt lärande vilket betyder att en av det krävs ytterligare insatser för att 

landstinget i Östergötland skall kunna sägas använda modellen på ett till fullo adekvat sätt. 

 

Styrkortet är således en adekvat modell i landstinget i Östergötland och genom att införa 

styrkort i hela organisationen och öka fokus på strategiskt lärande samt satsa på att skapa en 

gemensam begreppsbas skulle leda till att såväl landstinget i Östergötlands styrkortsmodell 

som arbete än mer adekvat i relation till organisationens syfte. Genom denna typ av satsningar 

kan styrkortet potential uppnås och med tiden gå från ”balanserade vykort” till balanserade 

styrkort. Liksom Olve et al. (2003) menar vi att det är viktigt att beakta att det tar lång tid 
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innan balanserade styrkort blir framgångsrika styrinstrument i en organisation och att vi tror 

att modellen kommer att tjäna sitt syfte som operationellt styrverktyg i sinom tid.   

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna uppsats undersökt hur primärvården i landstinget i Östergötland använder 

balanserade styrkort. Den begränsade tidsramen har tvingat oss att göra vissa avgränsningar. 

Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att med samma ansats genomföra en 

bredare studie av primärvården i hela Östergötland. Detta skulle öka den generella giltigheten 

i de slutsatser som dras, eftersom bilden av användningen av balanserade styrkort i landstinget 

i Östergötland blir mer övergripande. Då vi från våra uppgiftslämnare stundom erhållit 

tämligen divergerande svar, är även detta något som talar för en bredare ansats, då avvikande 

svar kan ställas mot andras erfarenheter av balanserade styrkort. Enskilda svar blir mindre 

utmärkande om intervjumaterialet är omfångsrikt.  

 

Då de delar av landstinget i Östergötland som vi har studerat närmare har kommit olika långt i 

sitt styrkortsarbete, och att ett övergripande styrkort endast funnits under några år, skulle vår 

studie men gjord om tio år kunna säga mer om hur pass framgångsrikt landstinget arbetar med 

styrkort. Har samtliga enheter ett styrkort, och har man ute på enhetsnivå arbetat med 

metoden under en längre period, skulle svaren under intervjuerna kanske ha blivit något 

annorlunda jämfört med nu, även om detta är en hypotetisk tanke. För flera av de studerade 

vårdcentralerna är styrkort en tämligen färsk företeelse, som vi tror kanske måste ”sätta sig” i 

verksamheten innan man externt sätter sig till doms över arbetet. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att man genomför samma 

undersökning som vi har gjort men i olika landsting samtidigt, för att därigenom kunna finna 

gemensamma nämnare men även avvikelser, både mellan landstingen men också inom 

respektive landsting, när det gäller användningen av balanserade styrkort. Det kan dock finnas 

svårigheter förknippade med en sådan komparativ studie, eftersom alla landsting inte är 

organiserade på samma sätt. Det idealiska vore om det fanns ett par, tre jämförelseobjekt med 

liknande förutsättningar inbördes, både strukturmässigt men även avseende tidpunkten för när 

balanserade styrkort infördes, då det skulle bli enklare att jämföra. Att fastställa likheter och 

skillnader mellan olika landsting tror vi, om projektet lyckas, även skulle kunna utgöra 

uppslag till ett slags resurspool för de landsting som ännu inte har infört men funderar på att 
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införa balanserade styrkort. Genom andras erfarenheter torde man kunna dra lärdom av både 

framgångar och misslyckanden. Som tidigare sagts, måste varje styrkort i viss utsträckning 

vara unikt, men vi menar att sjukvård i Östergötland bedrivs på ungefär samma sätt som i 

övriga landsting, om än att det självklart finns avvikelser. Man har dock samma lagrum att ta 

hänsyn till, det finns samma professioner i verksamheten, det finns inget uttalat vinstmål och 

så vidare. 

 

Ett sista uppslag skulle vara man gjorde en analys av balanserade styrkort i landstinget i 

Östergötland, men där man sammanfogar olika professioner, detta för att vidga resonemangen 

och öka kompetensen. En tänkbar konstellation skulle kunna bestå av en ekonom och en 

läkare eller sjuksköterska, där ekonomen ansvarar för själva styrningsaspekten av styrkort, 

medan medparten bättre kan bedöma medicinska aspekter av styrkortsarbetet. Det senare är 

viktigt, eftersom ekonomen saknar medicinska kunskaper och därför ser till de mer renodlade 

ekonomiska resonemangen och i värsta fall förbiser andra faktorer som är viktiga för en 

verksamhet som inte har som mål att generera vinst. Att till exempel avgöra vilka mått som är 

viktiga för verksamheten kan vara svårt för en icke-medicinskt utbildad att avgöra. Vad man i 

sjukvården får per satsad skattekrona kan, som vi ser det, inte enbart avläsas i ekonomiska 

mått.  
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Bilaga B: Sammanfattning av intervjuguide 

 
Inledande frågor: 
 

1) Presentera dig själv och vad du gör.  
 
2) Var någonstans i organisationen arbetar du? 

 
3) Hur länge har du arbetat i organisationen? 

 
4) Hur länge har du haft din befattning? 

 
 
Frågor om balanserade styrkort: 
 

5) När införde ni balanserade styrkort på er enhet? 
 

6) Varför införde ni balanserade styrkort? 
 

7) Från vem har ni hämtat inspiration till ert styrkort? 
 

8) Vilket upplever du syftet med balanserade styrkort vara? 
 

9) Anser du att detta syfte är uppfyllt? 
 

10) Är balanserade styrkort lämpligt i just offentlig sektor? 
 

11) Hur använder ni styrkortet i det dagliga arbetet? 
 

12) Har perspektiven i styrkorten ändrats över tid? 
 

13) Hur tolkar du innebörden i styrkortsperspektiven? 
 

14) Har något/några av perspektiven var särskilt svåra att arbeta med? 
 

15) Är alla perspektiv relevanta eller skulle du vilja byta ut något/några av perspektiven? 
 

16) Hur ser du på att ni har både ett medarbetareperspektiv och ett processperspektiv? 
 

17) Hur har måtten inom varje perspektiv tagits fram? 
 

18) Anser du att måtten inom varje perspektiv är relevanta? 
 

19) Finns det mätproblem?  
 

20) Hur var arbetsgången när ni tog fram styrkorten? 
 
21) I hur stor utsträckning bygger ert styrkort på nivån ovanför? 
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22) Hur anser du balansen i styrkortet vara? 

 
23) Vilka saker hade ni gjort annorlunda om ni hade stått inför valet att införa styrkort 

idag? 
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Bilaga C: Vårdcentralernas aggregerade styrkort 

 

Kundperspektivet 
Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

Kundperspektivet  
 
Befolkningen i 
upptagningsområdet 
 
Patienter, medborgare, 
remittenter och studerande 
 
Befolkningen  
upptagningsområdet,  
Studerande, Vårdgrannar, 
 Akuta besökare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ge rätt behandling 
 

- Bedömning ska ske 
så snabbt som 
möjligt 

 
- Fortsätta ta bra hand 

om elever/studenter 
 

- Utgå från kundernas 
behov 

 
- Utgå från kundernas 

behov 
 
- Uppdraget 
 
- God tillgänglighet 

 
- Gott bemötande 

 
- Hög medicinsk 

kompetens 
 

- Bra handledning för 
studerande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
- Optimal medicinsk-, 

omvårdnads- och 
bemötande kvalitet. 

 
- God tillgänglighet 

 
- Tydliga utfästelser 

 
- Utbildning, 

introduktion och 
handledning av god 
kvalitet. 

- God tillgänglighet 
 

- Utbildning, 
introduktion och 
handledning av god 
kvalitet 

 
- Telefontillgänglighet 

 
- Acceptabla väntetider 

 
- Läkartid inom åtta 

dagar 
 

- Kvalitet 
 
- Hög medicinsk 

kompetens 
 

- Tid för handledning 
av studerande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andel nöjda patienter 
gällande omvårdnad, 
bemötande och kvalitet 
 
Andel nöjda patienter 
som är nöjda med 
tillgängligheten 
 
 

 
- Andel nöjda 

studenter 
 

- Andel nöjda 
patienter, 
helhetsintryck av 
besöket  

 
- Andel nöjda 

patienter, 
acceptabel/rimlig 
väntetid för besök 

 
- Andel nöjda 

patienter med 
framkomlighet per 
telefon 

 
- Hjälp med sjukdom 

och problem i 
relation till 
förväntan 

 
- Andel nöjda 

studerande, nöjd 
studerandeindex. 

 
- Kundnöjdhet/helhets

intryck av 
besöket/kontakten 

 
- Tillgänglighet/andel 

nöjda kunder/rimlig 
väntetid för besök 

 
- Telefontillgänglighet

/ andel nöjda 
patienter med 
framkomlighet  
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 - Andel nöjda 
studerande 

 
- Mätning av 

telefontillgänglighet 
 

- Patientenkät % 
nöjda kunder 

 
- Andel listade i % av 

befolkningen 
 

- Leva upp till avtalet 
med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

 
- Mätning av 

studerande nöjdhet 
 
 
Andelen 
nyckelindikatorer skiljer 
mellan de olika 
vårdcentralerna från 3-8 
st / vårdcentral. 
 
Dock framgår det att alla 
fyra vårdcentralerna har 
med: 
 
patientnöjdheten 
gällande helhetsintryck 
av besöket 
 
Patientnöjdhet gällande 
väntetiden för besöket 
 
Patientnöjdhet gällande 
framkomligheten via 
telefon 
 
Studentnöjdheten 
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Processperspektivet 
Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

 
Patienter, medborgare, 
remittenter och studerande 
 
Befolkningen  
i upptagningsområdet,  
Studerande, Vårdgrannar, 
 Akuta besökare 
 
Befolkningen i 
upptagningsområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hälso- och 

sjukvårdsprocessen 
är kvalitetssäkrad. 

 
- Alla processer är 

effektiva 
 
- Arbeta för att skapa 

en lärande 
organisation  

 
- Säkert 

omhändertagande 
enligt LEON 
principen i 
samverkan inom 
NSV och med andra 
vårdgrannar. Alla 
processer är 
effektiva 

 
- Ge rätt ingångs 

information 
 
- Kvalitetssäkrad 

verksamhet 
 

- Samsyn i rådgivning 
och prioritering 

 
- Ökad samverkan, 

externt och internt 
 

- Rätt vårdnivå 
(LEON) 

 
- Prevention/Folkhälsa 

 
 
 

 
- Kartläggning och 

analys av processer 
enligt fastställd 
metodik 

 
- Vårdprogram 
 
- Fungerande 

avvikelsehantering 
 

- Samverkan med 
vårdgrannar 

 
- Systematisk 

uppföljning, 
utvärdering och analys 
av verksamhetens inre 
arbete 

 
- Fungerande 

avvikelsehantering 
 
- Skriftlig rutin kring de 

vanligaste 
tillstånden/frågorna 

 
- Gemensamt utveckla 

vårdprocesser inom 
NSV 

 
- Gemensamt utveckla 

vårdprocesser med 
övriga vårdgrannar 

 
- Fungerande system för 

avvikelsehantering. 
 

- Preventivt 
förhållningssätt 

 
- Kommunikation 

 
- Vårdprogram  

 
- Kompletta vårdkedjor 

 
- Klara direktiv 

 
- PM för klara rutiner 

skall finnas 
 
- Definierade 

ansvarsområden 
 

- Säker och 

 
- Antal avvikelser 

som skrivs 
 
- Hur många rutiner 

som är diskuterade 
och "sjösatta" 

 
- Andel av 

vårdcentralens 
huvudprocesser 
beskrivna och 
dokumenterade 

 
- Andel 

implementerade  
NSV övergripande 
vårdprogram 

 
- Antalet anställda på 

vårdcentralen som 
känner till 
handlingsprogramet 
för 
avvikelsehantering 
och vet hur det 
fungerar praktiskt. 
Att känna till och 
kunna använda 
SYNERGI 

 
- Antal fungerande 

processer i 
samverkan med 
vårdgrannar 

 
- Redovisar 

verksamhetsuppföljn
ing enligt balanserat 
storkort modell 

 
- Tid för akut sjuka 

samma dag 
 
- Räckningsgrad 

bättre än för övriga 
vårdcentraler 

 
- Avvikelserapporteri

ng (uppföljning 1 
ggr/mån) 

 
- Antal definierade 

processer 
(multisjuka äldre, 
Psykisk ohälsa, 
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kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning 

 
 
 

Dementa, Livsstil, 
Tillänglighet) 

 
- Andel 

huvudprocesser som 
utvecklats med 
vårdgrannar 

 
 
- Andel avvikelser 

som lett till analys 
och ev åtgärd 

 
- Andel av 

diabetespatienter 
som är reg. i NDR 

 
- Andel över 65 år 

som vaccineras för 
influensa 

 
- Andel barn som 

vaccinerats enl 
vaccinationsprogram 
i barnhälsovården 

 
- PM och rutiner skall 

vara kända av 
medarbetare   

                           
- Andel av definierade 

ansvarsområden som 
är bemannade 

 
- Följsamhet till REK-

listan, läkemedel    
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Utvecklingsperspektivet 
Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

 
Ingen av vårdcentralerna ger 
någon klarare definition av 
vilka 
utvecklingsperspektivet 
riktar sig mot. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ta tillvara 

utbildnings onsdagar 
 
- Utarbeta rutiner för 

att uppmärksamma 
ohälsoproblem i 
samhället 

 
- Vidga samarbete 

med Apotek + skolor 
kring egenvård 

 
- Arbeta med 

systematisk 
kundorienterad 
verksamhetsutveckli
ng 

 
- Skapa 

förutsättningar för 
forskning och 
utvecklingsarbete 
som stöd för 
verksamhetsutveckli
ng 

 
- Utveckla en mer 

hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård 

 
- Arbeta med system-

atisk kundorienterad 
verksamhetsutveck-
ling 

 
- Skapa förutsättning-

ar för forskning och 
utvecklingsarbete 
som stöd för verk-
samhetsutveckling 

 
- Kreativitet och 

nytänkande 
 

- Kvalitetsutveckling 
 

- Följa folkhälsan 
 

- Följa 
miljöprogrammet 

 

 
- Återrapportera 

utbildningar som 
medarbetare varit på 

 
- Folkhälsoarbete 

 
- Samverka med 

vårdgrannar  
 

- Tid för kvalitetsarbete 
 

- Stimulera till 
studiebesök på andra 
enheter 

 
- Miljöprogrammet är 

känt 
 

- Stimulera till aktivt 
deltagande i processer 
och HSV-utveckling 

 
- Positivt utvecklings- 

och förändringsklimat 
 

- Arbeta med ständiga 
förbättringar 

 
- Avsatt tid för 

utvecklingsarbeten 
 
- Bedriva systematiskt 

folkhälsoarbete 
(alkohol, tobak) 

 
- Positivt utvecklings- 

och förändringsklimat 
 

- Arbeta med ständiga 
förbättringar 

 
- Prioritera FoU-arbete 

 
- Bedriva systematiskt 

folkhälsoarbete 
 
 
 
 
 
 

 
- Antal 

utvecklingsprojekt 
som vi deltar i 

 
- Redovisa internt 

kvalitetsutvecklingsa
rbete 

 
- Till 100% redovisa 

utbildning vi deltagit 
i på personalmötet 

 
- Till 100% redovisa 

studiebesök på 
personalmötet 

 
- Regelbunden 

återkommande 
miljöuppdatering 

 
- Andel medarbetare 

som upplever ett 
positivt utvecklings 
och 
förändringsklimat  

 
- Andel medarbetare 

som ges möjlighet 
att delta i 
förändringsarbeten 

 
- Andel medarbetare 

som har avsatt tid 
för 
utvecklingsarbeten. 

 
- Andel av 

studiegrupperna som 
påbörjat 
förändringsarbeten 

 
- Startat hälsotorg i 

samarbete med 
kommun,apotek   

 
- Andel patienter som 

besvarat enkät 
AUDIT 

 
- Andel patienter som 

blir tillfrågade av 
läkare angående 
alkoholvanor 

 
- Andel medarbetar 
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som upplever ett 
positivt utvecklings 
och 
förändringsklimat 

 
- Antal medarbetare 

som känner till 
systematisk metod 
för att identifiera 
och åtgärda 
risker/avvikelser 

 
- Antal medarbetare 

som medverkar i 
kliniknära 
forskningsprojekt 

 
- Att införa RESURS-

TEAM på 
vårdcentral 

 
- Att vårdcentralen 

ingår i för oss 
relevanta nationella 
kvalitetsregister 

 
- Att vårdcentralen 

har avsatta medel för 
verksamhetsutveckli
ng  

 
- Antal 

utvecklingsprojekt 
som vårdcentralen 
deltar i med andra 
enheter 

 
- Indikatorerna för 

HFS (kommer från 
Sos) 

 
- Andel 

återrapporterade 
 

- Aktiv 
hälsosamordnare 

 
- Andel medarbetare 

som engagerats i 
detta 
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Ekonomiperspektivet 
Perspektiv Strategi Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer 

 
Ingen av vårdcentralerna ger 
någon klarare definition av 
vilka Ekonomiperspektivet 
riktar sig mot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Avtalet är i balans 

med åtagandet 
 
- Arbeta med 

ekonomisk 
långsiktighet 

 
- Skapa ekonomi i 

balans 
 
- Vårdcentralen har 

inkomstkontroll 
 

 
- Vårdcentralen har 

kostnadskontroll 
 
- Budget i balans 
 
- Strategisk 

fördelning 
 

- Måluppfyllelse 
med minsta möjliga 
medel 

 
- Avtalet är i balans 

med tagandet 
 
- Arbeta med 

ekonomisk 
långsiktighet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Kostnadseffektiv 

utredning och 
behandling  

 
- LEON-principen 

 
- Budget känd av all 

personal  
 

- Kända förutsättningar 
och tydligt avtal 

 
- Införande av 

kostnadsdrivande 
förändringar görs 
kontrollerat 

 
- Regelbundna 

uppföljningar och 
kostnadsmedvetna 
medarbetare 

 
- Långsiktigt positivt 

resultat 
 

- Kända förutsättningar 
och tydligt avtal 

 
- Införande av 

kostnadsdrivande 
förändringar görs 
kontrollerat 

 
- Regelbundna 

uppföljningar och 
kostnadsmedvetna 
medarbetare för att 
stärka 
medarbetarskapet 

 
- Sänkning av 

röntgenkostnader 
jämförande 2004 

 
- Tydliga avtal - tidiga 

besked 
 
 

- Följsamhet / kontroll 
av tilläggsavtal 

 
 

- Värva patienter – 
verksamheter 

 
- Lokaler 

 
- Nå balans i budgeten 

2006 
 

- Positivt 
läkemedelsresultat 
2005 

 
- Antal 

budgetredovisningar 
för samtliga 
medarbetare på VC  

 
- Antal minskade 

kronor / besök 
 

- Kostnader för labb 
 

- Kostnader för 
läkemedelskostnader 
röntgen 

 
- Kostnader 

hjälpmedel 
 

- Kostnader 
inkontinens 

 
- Antal 

budgetkorrigeringar 
under löpande 
budgetår 

 
- Positivt 

läkemedelsresultat 
2005 

- Förändringar av 
verksamheter 
finansierade 

 
- Återrapportering till 

medarbetarna 
 

- Eget kapital 
 

- Antal mål & mått 
områden där vi 
uppnår budgeterad 
ersättningsnivå 

 
- Antal listade 

 
- Följa budget 
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- Personal - 
sjukfrånvaro, övertid 

 
- Laboratorieverksamh

eten – omsättning 
 

- RTG 
 

- Rehab + tot 
 

- Läkemedel 
 

- Inkontinenshjälpmed
el 

 
- Hjälpmedelsbudget 

 
- Samverkan mellan 

vårdgivare 
 

- Prioriteringar 
 
 

 

 

 




