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Bakgrund

Under 90-talet har den svenska hälso- och sjukvården upplevt stora tekniska framsteg 

samtidigt som den ekonomiska utvecklingen inte har varit lika ljus. För att förbättra 

situationen infördes organisatoriska reformer samt modeller med det övergripande syftet att 

öka effektiviteten. Vår studie behandlar en annan av dessa modeller, balanserat styrkort. Att 

använda balanserat styrkort som är en metod från den privata sektorn inom hälso- och 

sjukvården innebär svårigheter vad gäller det övergripande resultatmålet och definition av vem 

som är kund. Till dessa kommer det allmänna problemet med hälso- och sjukvårdens komplexa 

karaktäristik där verksamheten utförs av professionella och styrs övergripande av politiker. 

Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur balanserat styrkort används inom hälso- och sjukvården samt 

specificera och utvärdera vad som krävs för att kunna styra effektivt med styrkortet inom hälso-

och sjukvården.

Metod

För att uppnå uppsatsens syfte har en fallstudie med två undersökningsobjekt inom den svenska 

hälso- och sjukvården använts. Datainsamlingen utfördes genom en litteraturstudie och intervjuer 

med sammanlagt tio personer. 

Resultat

Den svenska hälso- och sjukvården har anpassat den balanserade styrkortsmodellen genom att 

förändra flera av grundtankarna i modellen. Styrkortet har hittills framförallt använts som ett 

mätsystem och ett underlag för diskussion där styrkortets effekter går att hänföra till ökad 

tydlighet och förändrad inställning men där kvantifierbara resultat fortfarande lyser med sin 

frånvaro. För att hälso- och sjukvården ska kunna använda styrkortet på ett effektivt sätt krävs en 

väl utbyggd styrmiljö där styrkortet är en del av en större helhet. Vidare krävs det även att 

ledningens engagemang är tydligt och att styrkortet är förankrat i organisationen genom bland 

annat utbildning. 

Sökord: Balanced Scorecard, balanserat styrkort, bsc, hälso- och sjukvården, ekonomistyrning
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Abstract
Title: The Balanced Scorecard in Swedish health care – Yet another control system?

Authors: Andreas Drugge and Martin Reimbladh

Supervisor: Jörgen Dahlgren

Background

During the 1990s, Swedish health care has experienced a vast technological progress while the 

financial situation has been challenging. To improve the situation at hand several organisational 

reforms and models have been implemented with the purpose of increased efficiency. This study 

focuses one of these methods, Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard was originally 

developed for the private sector which causes problems when applying it in a health care setting 

where there is no overall financial objective and where the customer is hard to define. Beyond 

that, the health care organisations are complex with professionals making the day-to-day 

decisions while governed on an overall basis by politicians.

Purpose

The purpose of this thesis is to examine the use of the Balanced Scorecard in a Swedish health 

care setting and to specify and evaluate the prerequisites for the Balanced Scorecard to 

accommodate efficient management control in health care organisations.

Research method

To be able to fulfil the purpose a case study was conducted at two Swedish public health care 

organisations. The data was collected by interviews with ten health care managers and a literature 

survey on the subject. 

Results

The Swedish health care has adapted the Balance Scorecard by changing several of its 

foundations. Until now, the Balanced Scorecard has been used primarily as a measurement 

system and a system for supporting discussion and the results of the scorecard can be attributed 

to an increased clarity and an improved attitude but where the quantifiable results are yet to 

come. For the Balanced Scorecard to work effectively there is a need for a well established 

control environment. Finally, management need to show their commitment to the model and 

give their employees proper training as a mean to increase the acceptance of the scorecard. 
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Förord

Då har vi äntligen kommit till den stund då vår studie kan ses som färdig. Vi vill börja med att 

tacka alla våra respondenter för att de tagit sig tid till att hjälpa till med att skapa denna uppsats. 

En extra tanke går även till våra kontaktpersoner på Landstinget i Värmland och Akademiska 

sjukhuset. Vi vill även tacka alla såväl handledare, rådgivare och övriga för det stöd vi fått i 

uppsatsprocessen. Tack vare det stödet har vi kunnat höja kvaliteten på studien till vad den är 

idag. Det är vår förhoppning att denna studie kan hjälpa till att belysa användandet av balanserat 

styrkort inom den svenska hälso- och sjukvården.

Andreas Drugge och Martin Reimbladh 

Linköping, Juni 2006
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Den tekniska utvecklingen av hälso- och sjukvården har under 90-talet gått i en hög hastighet. 

Tekniska framsteg har lett till nya tekniker och nya skonsammare metoder som har haft drastiska 

effekter för verksamheten. Som exempel på ny teknik kan nämnas titthållskirurgi som har 

medfört att allt fler operationer kan göras som dagoperationer där patienten får lämna sjukhuset 

samma dag. Effekten blir en effektivare användning av vårdplatser och att patienten kan 

tillfriskna i hemmet. En följd av detta är att medelvårdtiden har kunnats minskas ner från åtta till 

sex dagar. Bedövning och narkos är två metoder som nu kan utföras på ett skonsammare sätt 

vilket har gjort det möjligt för många äldre personer att genomgå en operation. Samtidigt har den 

ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården inte varit lika ljus. Ekonomin har tyngts 

ner av att den svenska befolkningen har blivit äldre och att det tack vare ovan nämnda tekniska 

framsteg nu var möjligt att behandla fler. (Landstingsförbundet, 2002) Därtill befann sig Sverige i 

en ihållande lågkonjunktur och sjukvården fick under 1990-talets första hälft genomgå en period 

med stora ekonomiska nedskärningar. (Aidemark, 2001b) För första gången på flera årtionden 

minskade vårdens ekonomiska resurser. Följden blev att antalet anställda sjönk med en femtedel. 

Denna period följdes av en viss återhämtning i perioden 1995 till 2000. Trots detta hade antalet 

anställda minskat från 324 000 till 247 000 mellan åren 1993 till 2000. (Landstingsförbundet, 

2002)

Den hårda ekonomiska situationen där kostnaderna steg och intäkterna minskade ledde till att 

ekonomin försämrades och något måste göras. En del av lösningen kom i ett antal reformer för 

att öka sjukvårdens kostnadseffektivitet. Förändringarna var bland annat hopslagningar av 

sjukhus, uppdelning av enheter, decentralisering av ekonomiskt ansvar och privatisering av 

utföraransvaret vilka alla var ämnade att öka sjukvårdens effektivitet (Brorström et al, 1999). 

Effekterna av dessa blev enligt flera författare att fokusen inom hälso- och sjukvården flyttades 

från tillgänglighet till en ökad kostnadsmedvetenhet (se exempelvis Aidemark, 2001b). Lösningen 

kom dock inte enbart i form av organisationsmässiga reformer, det infördes också ett antal 

modeller för att effektivisera verksamheten. Total Quality Management var en av dessa som 

bland annat introducerades hos landstinget i Östergötland för att få organisationen att 

systematiskt arbeta med förbättringsåtgärder (Kollberg, 2003). QUL som står för qvalitet, 

utveckling och ledarskap var en annan som är ett ledningsinstrument som är utvecklat för att 

skapa fokus på kundnytta inom hälso- och sjukvården (Sveriges kommuner och landsting, 2006b) 

och är väletablerat bland svenska landsting (se exempelvis skane.se, 2006; orebroll.se, 2006). 

Ytterligare en modell som fått genomslagskraft inom hälso- och sjukvården var Lots som är ett 
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planeringsverktyg som syftar att täcka in hela verksamheten (Olve, 1997; Lotscenter, 2006). 

Ovanstående sammanställning visar hur den svenska hälso- och sjukvården har försökt att 

hantera sin ekonomiska situation under 90-talet. Åtgärderna tar dock inte slut här, som vår studie 

ämnar visa finns det ännu en modell som nu har fått stort fäste inom hälso- och sjukvården, 

modellen går under namnet Balanced Scorecard1.

Det balanserade styrkortet är ett koncept som presenterades av Robert Kaplan och David 

Norton 1992 i Harvard Business Review. Förenklat handlar det om att få ett helhetsperspektiv på 

styrning av en verksamhet genom att använda en modell som belyser vad som händer igår, idag 

och imorgon. Viljan var att skapa en helhetsbild genom att dels kunna använda finansiella mått, 

som länge varit norm inom näringslivet, och att dels använda mer operationellt inriktade mått, 

som indikerar hur de finansiella prestationerna blir i framtiden. (Kaplan och Norton, 1992) 

Intresset för balanserad styrkort har varit stort inom hälso- och sjukvården. Tecknen på detta är 

flera, med början i mitten av 90-talet har en omfattande implementeringsvåg ägt rum där 

landsting efter landsting har valt att ta till sig och börja använda balanserat styrkort (Se 

exempelvis Andersson et al, 2000; Christensson et al, 2000; Hallin och Kastberg, 2002; Kollberg, 

2003), intresset har också resulterat i att ett kunskapsnätverk om användningen av balanserat 

styrkort inom hälso- och sjukvården har skapats (Rahm, 2000). Trots det stora intresset modellen 

har väckt är det inte helt problemfritt att använda det balanserade styrkortet i en hälso- och 

sjukvårdskontext. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar
För att på effektivt sätt kunna använda en modell i ett annat sammanhang än det ursprungliga är 

det viktigt att överväga på vilket sätt modellen måste anpassas till den nya situationen. När 

balanserat styrkort som är utvecklat för den privata sektorn börjar användas i stor utsträckning 

även inom den offentliga sektorn måste dessa överväganden göras. Landstingen måste därmed ta 

ställning till ett antal aspekter för att på effektivaste sätt kunna använda balanserat styrkort. 

Kaplan och Norton utgick ifrån empiriskt material från amerikanska företag när de skapade sin 

modell. Modellen utgår från grundtanken att alla företag måste fokusera på olika perspektiv för 

att göra ägarna nöjda genom att generera vinster som överträffar deras avkastningskrav. Detta är 

fallet för de flesta verksamheter men dock inte alla. Inom den offentliga sektorn drivs de flesta 

verksamheter med andra övergripande mål än lönsamhet. Målet för verksamheter som 

exempelvis äldreboende, busstrafik eller universitet är inte att gå med vinst utan att tillhandahålla 

kostnadseffektiv service till medborgarna. Hos den svenska hälso- och sjukvården fokuseras mål 

                                                
1 Den amerikanska originaltermen är Balanced Scorecard, vi har dock valt att hädanefter använda svenska termen 
balanserade styrkort eller förkortningen styrkort genom hela arbetet.
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som såsom kvalitet på tjänsten och tillgänglighet medan lönsamheten bara ses ur perspektivet att 

de inte ska överskrida sin budget. 

Utifrån de perspektiv som det balanserade styrkortet består av uppstår det vissa problem när 

modellen ska anpassas till en hälso- och sjukvårdsmiljö. Ovan nämndes hur offentlig verksamhet 

skiljer sig från privat genom avsaknaden av ett enda övergripande finansiellt mål men problemen 

stannar inte där. Privata företag kan avväga mellan olika alternativ för att maximera förhållandet 

mellan intäkter och kostnader men en hälso- och sjukvårdsverksamhet har en stor del av sina 

intäkter bestämda av den tilldelning som de får från landstingen. Därigenom skapas en fokus på 

att erbjuda bästa möjliga tjänst till en given kostnadsram men incitamenten för att utveckla 

tjänsten är svaga. På samma sätt är hälso- och sjukvården förhindrad att välja bort kostsamma 

patienter utan de är tvingade att behandla alla patienter i sitt område. Vidare lyfter 

kundfokuseringen i det balanserade styrkortet fram frågan vem som verkligen är kund i dessa 

organisationer då de både går att säga att patienten och medborgarna i allmänhet är hälso- och 

sjukvårdens kunder. I Kaplan och Nortons beskrivning av det balanserade styrkortet betonas att 

en viktig del är att modellen lyfter fram orsaks- och verkanssamband där satsningar på utveckling 

kan leda till effektivare processer som i sin tur påverkar hur nöjda kunderna är som slutligen 

påverkar det finansiella resultatet. Hos hälso- och sjukvården finns inte samma koppling mellan 

perspektiven på grund av nämnda problem med det finansiella perspektivet och 

kundperspektivet, vilket orsakar svårigheter i hur sambanden ska tolkas. 

Att en organisation väljer att införa en ny styrningsmodell innebär inte per automatik att 

modellen kommer att användas. Som vi har redogjort för i bakgrunden har landstinget en vana av 

att införa nya modeller. Historien bär spår av modeller som QUL och Lots som har fått spridd 

acceptans och användande. På vissa ställen har modellerna bara införts på övergripande nivå och 

använts en gång per år då detta varit kraven. För att en modell som balanserat styrkort ska 

fungera på ett bra sätt krävs det att hälso- och sjukvårdsorganisationerna har kraft och energi att 

helhjärtat ta till sig en ny modell. Utifrån redogörelsen i bakgrunden går det dock att fråga sig 

huruvida det balanserade styrkortet får en chans eller om organisationens medlemmar tappat 

intresset för att implementera ännu en modell? När Kaplan och Norton 1992 introducerade det 

balanserade styrkortet var det med tankarna att det var ett mätsystem som genom att mäta 

organisationens agerande kunde stimulera till bättre prestationer. Det är dock inte det enda 

användningsområde som det balanserade styrkortet erbjuder i sitt möte med hälso- och 

sjukvården. Idag används styrkortet bland annat som kommunikationsverktyg, implementering av 

strategin och förändringsagent för att nämna tre skilda områden. Vilka användningsområden vill 

hälso- och sjukvården använda styrkortet till? 
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Att använda det balanserade styrkortet för att styra hälso- och sjukvårdsorganisationer innebär 

problem på grund av hälso- och sjukvårdens komplexa karaktäristik. Inte nog med att det är stora 

organisationer, hälso- och sjukvårdsorganisationer är dessutom politiskt styrda verksamheter med 

professionella yrkesutövare. Det är den politiska styrningen som bestämmer organisationens 

inriktning och strategier som sedan styrkortet ska bryta ner i verksamheten. Problemet blir då att 

styrkortet måste kunna hantera snabba strategiska förändringar som skett på grund av politiska 

svängningar, något som annars kan påverka styreffekterna från styrkortet. Nästa dilemma 

kommer då målen i en politisk styrd organisation kan vara flera, otydliga och ibland oförenliga. 

Vilka mål ska styrkortet fokusera? De professionella yrkesutövarna är väl insatta i sina 

arbetsuppgifter och de vet bäst hur deras verksamhet ska skötas. Av detta följer en uppdykande 

strategiprocess som går emot den samtidigt pågående neråtgående strategiprocessen. Balanserat 

styrkort är ett verktyg för implementering av strategin där ledningen för ut sina strategitankar i 

organisation men hur hanteras att läkarna samtidigt vill skicka sina tankar uppåt? 

Ovanstående resonemang går att klassificera in i tre områden som samtidigt är perspektiv att se 

styrkortsanvändandet ur. Dessa är anpassning av modellen, styrkortets användningsområden och 

dess styrningseffekter. Därtill är det också utifrån hela vårt resonemang intressant att se vad som 

krävs för att kunna styra effektivt med styrkortet inom hälso- och sjukvården. Detta ger följande 

frågeställningar:

o Hur har hälso- och sjukvården anpassat modellen i relation till sin kontext?

o Vilka användningsområden har det balanserade styrkortet inom hälso- och sjukvården?

o Vad har användandet av balanserat styrkort lett till för styreffekter för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer? 

o Har hälso- och sjukvården förutsättningar för att fullt ut använda det balanserade 

styrkortet? 

1.3 Syfte
Vårt syfte är att undersöka hur balanserat styrkort används inom hälso- och sjukvården samt 

specificera och utvärdera vad som krävs för att kunna styra effektivt med styrkortet inom hälso-

och sjukvården.
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1.4 Syftesavgränsning
Undersökning är begränsad till att omfatta den svenska hälso- och sjukvården då hälso- och 

sjukvården i hög grad är landsspecifik. Vidare har vi valt att fokusera hälso- och 

sjukvårdsorganisationer som är icke-vinstdrivande.
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2. Metod

2.1 Ett medvetet val
“At the beginning of my journey, I was naive. I didn’t yet know that the answers vanish as one continues to travel, 

that there is only further complexity, that there are still more interrelationships and more questions”. (Kaplan, 

1996:7 i Strauss och Corbin, 1998)

Med ovanstående citat vill vi belysa faktumet att vad som från början för oss såg ut att vara en 

någorlunda avgränsad väg med mer tid och djupare kunskap blev bredare och mer komplex. 

Syftet med denna studie är att undersöka styrmetoden balanserat styrkorts användning inom 

hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har belyst olika aspekter av styrkortsanvändningen 

inom sjukvården (Aidemark, 2001a, Hallin och Kastberg, 2002; Kollberg, 2003; Käll, 2005 m.fl.) 

såväl som allmänt inom offentlig sektor (Olve, 1997; Ericsson och Gripne, 2002). Uppsatsen 

ämnar ge en mer omfattande bild av hur balanserade styrkort används inom hälso- och 

sjukvården genom att undersöka fyra aspekter hos två hälso- och sjukvårdsorganisationer, något 

som enligt vår vetskap inte skett tidigare. Undersökningen av två organisationer minskar även 

risken med att unika resultat för den enskilda organisationen tas för universell sanning (Yin, 

1989). 

Argumentationen i ovanstående stycke följer det första av Denscombes (2000) fyra argument för 

ett forskningsprojekts relevans, befintlig kunskap. De övriga tre är: praktiska behov, aktualitet 

och forskarens personliga agenda. Förutom att beskriva behovet av vår uppsats utifrån befintlig 

kunskap, anser vi att det är relevant att relatera den till det allmänintresse som finns för att 

offentlig verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, något vi sett spår av i bland annat otaliga 

nyhets- och granskningsprogram på tv och dessutom hur ekonomistyrning blivit viktigare och 

viktigare inom hälso- och sjukvården (Landstingsförbundet, 2002). Detta anser vi är hänförligt till 

praktiskt behov men även till viss del aktualitet. Till sist är det viktigt att poängtera hur vår 

bakgrund inom och vårt intresse för ekonomistyrning naturligtvis spelar in i vårt val av ämne. 

Utanför vårt intresseområde finns det antagligen forskningsprojekt som fyller en ännu tydligare 

kunskapslucka eller har ett ännu tydligare praktiskt behov. Detta är något som Denscombe (2000) 

lyfter fram genom att beskriva hur forskarens intresse knappast är en nackdel när ett omfattande 

arbete och insats krävs för fullbordandet av forskningsuppgiften. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att denna uppsats kom till som ett medvetet val av oss med vår bakgrund men att 

valet också var ett resultat av en utveckling inom hälso- och sjukvården. 
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2.2 Studiens bidrag
Keating (1995) beskriver hur en forskningsrapport bör förtydliga vilket bidrag den ämnar ge, för 

att förtydliga för läsaren vad denne har att förvänta sig. Keating definierar tre nivåer av 

teoriutvecklingsprocessen som studier kan klassificeras efter:

Figur 1, Teoriutvecklingsprocessen, Keating (1995:68)

Theory discovery används för att skapa teorier som förklarar nya eller tidigare förbisedda situationer 

och händelser. Theory refinement består av två olika delar, theory illustration som utgår från att visa på 

en etablerad teoris förmåga att förklara tidigare oundersökta aspekter medan theory specification

utgår från en känd modell som utvecklas och förfinas genom empiriska studier. Den sista delen 

theory test handlar om att förmedla motbevis mot en redan etablerad teori eller att presentera 

alternativa hypoteser till denna teori. 

Vår uppsats anser vi falla under theory specification eftersom vi eftersträvar att undersöka hur 

balanserat styrkort används och fungerar i en hälso- och sjukvårdskontext. Detta gör vi genom att 

ta befintlig teori inom områdena balanserat styrkort och hälso- och sjukvården samt genomförda 

undersökningar och undersöka huruvida de på ett korrekt sätt avspeglar verkligheten. Keating 

beskriver det som: 

”A specification case ‘takes the theory into the field’ to assess whether the theory captures the heterogeneity and 

complexity of the phenomenon it purports to explain prior to subjecting the theory to rigorous testing”. (Keating, 

1995:72)

2.3 Fallstudie eller tvärsnittstudie
Innan en studie påbörjas bör tre val av studiens ansats genomföras. Det första valet är mellan 

fallstudie och tvärsnitt. Då enskilda objekt studeras på djupet beskrivs det som en 

fallstudieansats. Om valet däremot faller på att studera ett flertal undersökningsobjekt med syfte 

att jämföra dem sinsemellan är detta en tvärsnittsansats. Som framgår av namnet studeras ett 

tvärsnitt av exempelvis marknaden vid en viss tidpunkt. Valet av fallstudie eller tvärsnitt får också 
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konsekvenser för valet mellan kvalitativt och kvantitativt. Detta då det ligger i fallstudiens natur 

att i huvudsak använda kvalitativa data och analysmetoder. Tvärsnittsstudien däremot, använder i 

större grad kvantitativ data och analysmetoder. (Lekvall och Wahlbin, 2001) Vår studie har en 

fallstudieansats då en aspekt undersöks, balanserat styrkort, inom en miljö, hälso- och sjukvården. 

Sättet det görs på är också i linje med fallstudieansatsen då studien går på djupet på ett litet antal 

undersökningsobjekt, två hälso- och sjukvårdsorganisationer. Vidare används intervju som metod 

för insamling av primärdata vilket både talar för och är en följd av fallstudieansatsen. 

Utmärkande för fallstudien förutom vad tidigare nämnt är att den utgör ett brett tillvägagångssätt 

för samhällsforskning och har en underliggande motivering för undersökningens inriktning och 

planering som urskiljer den från survey- eller experimentell undersökning. Denscombe (2000) 

pekar även på att fokus riktas på en undersökningsenhet, studien kan gå på djupet, det blir möjligt 

att se relationer samt flera källor och metoder kan användas. Då studien tillåts gå på djupet kan 

en bättre insikt fås och saker som annars varit dolda kan upptäckas. Relationer har en tendens att 

vara sammanlänkade och ömsesidigt påverka varandra. För att förstå till exempel en händelse 

eller ett beteende är det viktigt att även se kontexten som händelsen eller beteendet är relaterad 

till. Fallstudien fungerar bra här då den kan gå på djupet och reda ut komplexiteten i ett sådant 

fall. Fallstudien kan på så sätt försöka förklara mer av bakgrunden till varför ett resultat har 

uppstått än att bara redogöra för själva resultatet. Slutligen tillåter fallstudien att flera källor och 

metoder används. Den uppmuntrar till en vid användning där alla metoder och källor som är 

lämpliga kan användas för att förstå situationen. (Denscombe, 2000)

En fallstudies fokus behöver inte vara riktad mot en enhet utan kan även kan riktas mot flera 

enheter, men själva principen bakom fallstudie är att fokusen riktas mot enskilda enheter istället 

för ett brett spektrum. Målsättningen blir att belysa det generella genom att titta på det enskilda 

(Denscombe, 2000). 

Yin har en definition av fallstudie som i stort stämmer överens med Denscombes: 

”A case study is an empirical inquiry that; 

 Investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when

 the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which

 multiple sources of evidence are used.” (Yin, 1989:23)

Fallstudier har även möjligheten att på ett helt annat sätt än experiment och 

surveyundersökningar undersöka komplexa relationer mellan undersökningsobjekt. Där 

experiment strävar efter att lyfta ut undersökningsobjektet ur kontexten medan 
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surveyundersökningar försöker minimera antalet påverkande variabler för att få en tydligare bild 

av undersökningsobjektet går fallstudien på djupet och försöker analysera relationerna. 

Fallstudien har heller inte lika utarbetade metoder för hur undersökningen ska hanteras som 

exempelvis en surveyundersökning. Detta ger forskaren en större frihet i utförandet men leder 

också till större krav på att forskaren redogör för sina ställningstaganden. (Yin, 1989)

2.4 Kvalitativ eller kvantitativ ansats
Nästa val inom ansatsen är det mellan kvalitativ och kvantitativ. Skillnaden mellan kvantitativa 

och kvalitativa metoder involverar enligt Patton (2002) avvägningar mellan bredd och djup. En 

kvalitativ studie gör det möjligt att grundligt undersöka utvalda aspekter. Hänsyn kan tas till 

detaljer, kontext och nyanser. Analysen kan bli bredare då den insamlade empirin inte behöver 

analyseras mot i förväg valda kategorier. En kvantitativ studie använder istället standardiserade 

frågor och fångar in respondenternas svar till förutbestämda kategorier. Standardisering 

underlättar att många respondenter kan tillfrågas. Ett större antal svar underlättar jämförelser och 

aggregering. För Lekvall och Wahlbin (2001) handlar distinktionen mellan kvalitativt och 

kvantitativt i grunden om hur undersökningsdata uttrycks och analyseras. Kvalitativa 

undersökningar samlar in data som inte kan kvantifieras på ett meningsfullt sätt och analysen sker 

inte statistiskt. Kvantitativa studier är sådana där det insamlade materialet uttrycks i sifferform 

och analyseras med någon form av matematisk-statistisk beräkningsmetod. 

En tydlig skillnad mellan kvalitativt och kvantitativt är sättet som urvalet görs på. Kvalitativa 

metoder fokuserar på ett mindre antal undersökningar som väljs ut omsorgsfullt. De väljs enligt 

Patton (2002) ut efter om de är rika på rätt information. Denna urvalsmetod klassificeras som 

purposeful sampling vilket innebär att beroende på studiens syfte väljs undersökningsobjekten ut. 

Kvantitativa metoder använder istället obundet slumpmässigt urval för att välja ut ett större antal 

undersökningar. Ett slumpmässigt och statistiskt representativt urval tillåter generalisering för en 

större population. En kvalitativ ansats tillåter också generalisering men då inte på statistisk grund. 

Patton beskriver på ett bra sätt hanteringen av partiskhet i de två olika angreppssätten: 

”What would be bias in statistical sampling, and therefore a weakness, becomes intended focus in qualitative 

sampling, and therefore a strength”. (Patton, 2002:230)

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i studien. Det innebär inte enbart att 

våra datainsamlingsmetoder är kvalitativa utan även att behandlingen av den insamlade 

informationen genom hela studien, från insamlingsmetod till slutsatser är kvalitativ. 
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Undersökningen har skett genom flertalet intervjuer med nyckelpersoner och en litteraturstudie, 

det har gett oss möjligheten att gå mer på djupet samtidigt som vi ökat vår förståelse. 

Vårt val av undersökningobjekt stämmer in på Pattons (2002) purposeful sampling. I linje med vårt 

syfte att undersöka användandet av balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården har vi valt ut 

två hälso- och sjukvårdsorganisationer och individer där som för vår studie är rika på rätt 

information. 

2.5 Tidsserie eller ögonblicksbild
Det tredje valet inom ramen för studiens ansats som nämns av flertalet forskare (Lekvall och 

Wahlbin, 2001 m.fl.) är tiden. Avser studien att undersöka förhållanden vid en viss tidpunkt eller 

vill den följa eller spåra en utveckling över tiden? Studier som är inriktade på trender över tiden 

går under namnet tidsserieanalys. Vår studie använder en begränsad mängd av sekundärdata för 

att komma åt information från tidigare tidpunkter men studiens undersökning mäter förhållandet 

vid en tidpunkt. Detta innebär att vi i studien har svårare att undersöka utvecklingen och 

förändringar över tiden jämfört med om vi genomfört undersökningen över en längre tidsperiod. 

2.6 Metod för skriftliga källor
Skriftliga källor ger forskaren grundläggande kunskap om området som ska undersökas, de sätter 

förutsättningarna samtidigt som de hjälper forskaren förstå området. Denscombe (2000) 

rekommenderar att all forskning ska starta med en litteraturöversikt. Litteraturöversikten försöker 

fastställa den existerande kunskapen inom forskningsområdet och med hjälp av denna kunskap 

hitta kunskapsluckor att undersöka. Litteraturöversikten ger också forskaren en vägledning i var 

den befintliga kunskapen kommer ifrån. Vilka principer och teorier som den står på. Det kan 

dock många gånger vara omöjligt att genomföra en komplett litteraturöversikt. Skriftliga källor 

kan förutom att vägleda forskaren också fungera som en datakälla i sig. 

Vid hantering av information som kommer från skriftliga källor är det viktigt att forskaren är 

kritisk till information. En kritiskt inställning innebär att informationen i böcker och artiklar 

bedöms utifrån dess kvalitet innan den används. Kvaliteten är svår att bedöma men kan stärkas 

av trovärdiga källor som välansedda författare eller artikelsamlingar. Det är dock viktigt att även 

vara kritisk mot själva informationen i de välansedda böckerna och artiklarna. Bygger författaren 

sina antaganden på magkänsla eller på fakta som backas upp av bevis? Det handlar hela tiden om 

en värdering från forskaren hur trovärdig en bok eller artikel är. För att stärka sin subjektiva 

bedömning kan forskaren ställa litteratur mot varandra. Forskaren kan även följa källor och på så 

sätt konstatera att en välrefererad bok har en högre trovärdighet. (Denscombe 2000)
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Vi har i vår studie sökt efter litteratur i enlighet med flera olika metoder. En metod vi har använt i 

stor utsträckning är att följa erkända forskares källhänvisningar. En annan metod är att söka efter 

artiklar och böcker inom vårt ämne och sedan kontrollera hur pålitlig författaren är. En tredje 

möjlighet som vi också har använt är att följa källhänvisningar i tidigare uppsatser. Även om det 

inte alltid ger oss bra källor hjälper det oss att forma en bild om ämnet. 

Strauss och Corbin (1998) trycker på vilken roll forskarens bakgrund spelar in i förhållande till de 

skriftliga källorna. Forskarens bakgrund och kunskapen han eller hon besitter påverkar sättet att 

söka litteratur och valet av litteratur under studien. Det kan därför vara intressant för läsaren av 

en studie att veta lite om författarnas bakgrund. Vi är båda ekonomstudenter med ekonomisk 

styrning som inriktning vilket garanterat har påverkat oss i de litteraturval vi har gjort. Om vi till 

exempel hade haft en genusteoretisk bakgrund hade antagligen val av källor och angreppssätt 

ändrats även om vi haft samma undersökningsfokus. Aspekter som sociala strukturer och 

maktordning hade då antagligen blivit mer aktuellt. 

2.7 Genomförande
2.7.1 Förarbete
Vårt syfte var att undersöka användandet av balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården. Våra 

förkunskaper för ämnet fanns främst inom ekonomisk styrning och konceptet balanserat 

styrkort. För att förbereda oss för empiriinsamlingen valde vi därför att jämte vår omfattande 

litteraturgenomgång intervjua Nils-Göran Olve, adjungerad professor vid Linköpings Universitet 

och författare till flertalet böcker om balanserat styrkort. Han har även arbetat med balanserat 

styrkort inom sjukvården och är nu rådgivare åt Department of Health i England. Vi genomförde 

också en intervju med Andreas Käll som har skrivit en licentiatavhandling om balanserat styrkort 

inom hälso- och sjukvården. 

2.7.2 Val av undersökningsobjekt
Vi sökte efter två hälso- och sjukvårdsorganisationer som hade implementerat och arbetat med 

balanserat styrkort. För att lättare kunna generalisera likheter till hälso- och sjukvården var det 

önskvärt att organisationerna var från olika landsting. Det fanns annars en risk att 

organisationerna uppvisade likheter på grund av gemensamma direktiv från det övergripande 

landstinget. Ett sista önskemål var att organisationerna skulle variera i storlek och struktur för att 

täcka in eventuella skillnader olika organisationsstrukturer kan leda till. Efter en genomgång av 

hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige föll vårt val på landstinget i Värmland och 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Organisationerna hade använt sig av modellen balanserat 

styrkort eller de bakomliggande tankarna en tid. Storleken mellan organisationerna varierade och 
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de representerade två olika landsting. Valet av respondenter på de två organisationerna redovisas 

i nästa kapitel i samband med vår genomgång av den informationen vi tagit del av.  

  

2.7.3 Intervjuer
Vi använde oss av intervju för att undersöka lednings-, klinik- och avdelningsnivå på de två hälso-

och sjukvårdsorganisationerna. Denscombe (2000) påpekar att det är viktigt att intervju inte 

förväxlas med en vanlig konversation då intervjun till skillnad från konversation innefattar flera 

antaganden och en kunskap om situationen. Utan dessa antaganden riskerar intervjun att inte leda 

någonstans. Intervjun innebär också att den intervjuade ska samtycka till intervjun och att 

intervjun protokollförs. Vidare är det forskaren som bestämmer dagordningen och strukturen på 

intervjun. Intervjun är alltså till skillnad från en dialog i förväg arrangerad och har mindre 

utrymme för andra vägar än den i förväg planerade.

Vi förberedde respondenterna genom att i förväg via telefon informera om vårt ämne och 

undersökningens syfte. Respondenten fick även ta del av frågemodellen via e-post i god tid innan 

själva intervjun. Detta för att intervjupersonerna ska ha haft tid att förstå våra frågor och tänka 

igenom ämnet. Alla intervjuer gjordes av oss båda tillsammans med en respondent. Vi valde att 

dela upp intervjun så att en av oss var huvudansvarig för att ställa frågorna och den andre 

ansvarade för dokumenteringen. Skälet till detta var att vi ville underlätta för respondenten 

samtidigt som vi säkrade inhämtningen av informationen. 

Under själva intervjun användes intervjumallen, vilken återfinns i appendix 5, som ett stöd vilken 

vi försökte följa men vi var även öppna för om respondenten ville tillföra övrig information. Vi 

anser på så sätt att intervjun i Denscombes (2000) klassificering: strukturerad, semistrukturerad 

och ostrukturerad mest liknar den semistrukturerade formen. En semistrukturerad intervju 

utmärks av att forskaren följer ett på förhand utformat frågeformulär och att ordningen av 

frågorna och djupet på svaren varierar, vilket stämmer väl överens med vårt agerande. Sidospår i 

de genomförda intervjuerna var tillåtna så länge det var möjligt att återkomma till våra frågor. Att 

vi ändå hade ett frågeformulär i bakgrunden och var noga med att få svar på de frågorna anser vi 

gjorde intervjun till semistrukturerad och inte ostrukturerad. Vi var även medvetna om att 

intervjupersonen hade djupare kunskap inom det undersökta området än oss så för att 

kompensera för detta var vi tvungen att lämna intervjun någorlunda öppen. Dock ville vi inte 

lämna intervjun helt öppen och ostrukturerad då detta skulle göra efterföljande analysarbete 

mycket svårt. 
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Alla intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut. Detta för att inga detaljer skulle förbises 

vilket samtidigt minskar sannolikheten att vi som intervjuare missförstår eller förbiser kopplingar. 

Enligt Denscombe (2000) är fördelarna med att spela in intervjun även att dokumentationen blir 

fullständig och att den kan kontrolleras av andra forskare. Nackdelar är att bandspelaren kan 

påverka respondentens svar samt att en bandinspelning bara får med ljudet och inte den icke-

verbala kommunikationen eller kontexten. Efter att intervjuerna skrivits ut lät vi respondenterna 

kommentera och godkänna transkriberingen från intervjun för att få en så tillförlitlig information 

som möjligt. 

Denscombe (2000) tar också upp och diskuterar intervjuareffekten som kortfattat innebär att 

intervjuarens egenskaper kan påverka respondentens svar. Risken är extra stor vid känsliga och 

personliga frågor. Vi såg en låg sannolikhet i våra intervjuer för denna effekt dels för att ämnet 

balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården inte borde vara känsligt och dels för att vår fokus 

inte låg på frågor på det personliga planet.  

2.8 Undersökningsdesign
Yin (1989) beskriver fyra olika kriterier för att bedöma kvaliteten på utformningen av en 

undersökning. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Vi har 

valt att använda oss av dessa kriterier för att bedöma kvaliteten på vår studie. 

2.8.1 Begreppsvaliditet
Enligt Yin (1989) är det viktigt att beskriva hur en studie är konstruerad och hur forskarna har 

arbetat för att minska subjektiviteten i inhämtad information. För att uppnå en god 

begreppsvaliditet argumenterar Yin (1989) för att forskaren ska eftersträva att ha multipla källor, 

etablera kedjebevis och få utdrag av forskningsrapporten kontrollerad av de viktigaste 

uppgiftslämnarna. Vi har i vårt arbete hela tiden eftersträvat möjligheten att använda flera källor 

och mätpunkter för att öka sannolikheten att den erhållna informationen är korrekt. I 

litteraturinsamlingen har vi aktivt sökt efter kritik mot de källor vi har använt, ett bra exempel på 

det är avsnittet 3.1.7, Kritik mot det balanserade styrkortet. I datainsamlingen har vi använt oss av 

två undersökningsobjekt och intervjuat på flera olika nivåer på varje undersökningsobjekt. För att 

etablera kedjebevis argumenterar Yin (1989) för att läsaren av en rapport ska kunna följa hur 

författarna kommit fram till sina slutsatser genom att tydligt referera till på vilken grund 

författarna drar sina slutsatser. Vi har eftersträvat att i denna uppsats vara tydliga med att 

precisera vem som har sagt vad och vilka eventuella konklusioner vi drar av dessa uttalanden för 

att säkerställa att läsaren kan följa vår argumentation på ett tydligt sätt. För att ytterligare förstärka 

begreppsvaliditeten har vi, precis som Yin (1989) förespråkar, erbjudigt alla våra respondenter att 
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ta del av det material vi dokumenterat så att eventuella felaktigheter vid informationsintagningen 

korrigerats.

2.8.2 Intern validitet
Den interna validiteten beskriver enligt Lincoln och Guba (1985) sanningsvärdet i en 

undersökning. Uppsatsen måste förklara hur läsaren kan känna sig säker på att den sanning som

uppsatsen presenterar stämmer överens med verkligheten. Utifrån Lincoln och Gubas (1985) 

resonemang anser Merriam (1994) att den interna validiteten blir den kvalitativa studiens styrka 

då den används för att: ”visa på komplexiteten i mänskligt beteende i en kontextuell referensram” (Merriam 

1994:178). Vi anser att studien stämmer in på Merriams beskrivning då vi genom fallstudien 

bland annat eftersträvar att erbjuda en detaljrik beskrivning av verkligheten. Utifrån ovanstående 

resonemang eftersträvar vi att höja den interna validiteten genom att med hjälp av intervjuer 

kunna undersöka djupare, ge respondenterna en möjlighet att kommentera våra intervjuutskrifter 

och att vi undersöker två sjukhus. Yin (1989) argumenterar för att den interna validiteten är 

intressantast att belysa när kausala samband undersöks där forskningen ska beskriva hur x leder 

till y. Vår uppsats studerar fenomen i en miljö som inte kan avskärmas på samma sätt som till 

exempel ett experiment i ett laboratorium, därför anser vi det vara svårt för oss att påvisa hur en 

specifik variabel påverkar slutresultatet. I vår uppsats saknas den avskärmade miljö som vi tolkar 

att Yin (1989) förespråkar, vilket sänker vår interna validitet.

2.8.3 Extern validitet
Diskussionen om den externa validiteten i uppsatsen är hänförlig till uppsatsens 

generaliserbarhet. Lincoln och Guba (1985) påpekar att för att det ens ska vara intressant att 

diskutera en studies generaliserbarhet behövs en god intern validitet då behovet av att kunna 

generalisera resultat som inte stämmer överens med verkligheten är lågt. Som vi tidigare redogjort 

anser vi att studien håller en ganska hög intern validitet. Inom just fallstudier har problematiken 

med generaliserbarhet varit ett debatterat ämne (Yin, 1989). Många forskare har gjort analogier till 

kvantitativa surveyundersökningar där den statistiska generaliserbarheten är i fokus men Yin 

(1989) trycker på att fallstudier behöver en analytisk generaliserbarhet där det viktiga är att 

resultaten från fallstudien går att applicera på andra fallstudier. Vi anser att det går att generalisera 

vår fallstudie till den svenska hälso- och sjukvården som helhet då vi undersöker två skilda hälso-

och sjukvårdsorganisationer vars verksamhet och struktur är jämförbar med hälso- och 

sjukvården i stort samt att vi i avsnittet ovan kunnat konstatera att den interna validiteten är 

relativt hög. Vidare har vi för att öka den analytiska generaliserbarheten eftersträvat att erbjuda en 

så omfattande bild som möjligt av våra undersökningsobjekt där det är tydliggjort på vilken grund 

vi erhåller våra resultat. Detta är något som Merriam (1994) argumenterar för då han anser att en 
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omfattande informationsbas för läsaren är en viktig del i att förbättra generaliserbarheten i en 

studie.

2.8.4 Reliabilitet
För att det ska vara möjligt för en forskare att genomföra en undersökning som testar 

generaliserbarheten i vår uppsats krävs det att vår uppsats går att återupprepa. Denscombe (2004) 

beskriver hur reliabilitet, eller i hans terminologi tillförlitlighet, säkerställer att den undersökning 

som genomförs i en uppsats är återupprepbar vid ett annat tillfälle och av andra forskare. Lincoln 

och Guba (1985) anser att reliabilitet är ett krav för att uppnå validitet, en otillförlitlig mätning 

kan aldrig ha hög validitet. Målsättningen med reliabilitet är att minimera förekomsten av fel och 

partiskhet i en undersökning (Yin, 1989). Merriam (1994) menar att för fallstudier och för 

kvalitativ forskning i allmänhet uppstår det ett problem med reliabiliteten på grund av att 

kvalitativa studier till stor del är beroende av de tolkningar som forskaren gör och därmed kan det 

vara osäkert om forskningsresultaten är återupprepbara. Vårt tillvägagångssätt för att öka 

reliabiliteten i detta arbete utgår från att vi genom hela arbetet strävat efter att vara så tydliga som 

möjligt med vilka tolkningar vi gör och att vi alltid förklarar eventuella prioriteringar som varit 

nödvändiga. Genom detta förbättrar vi möjligheterna för den som tar del av denna uppsats att 

själva kunna återupprepa vår undersökning.

2.9 Metodavgränsning 
För att kunna göra jämförelser och enklare generalisera har vi valt att undersöka två hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. På dessa undersökningsobjekt har vårt mål varit att undersöka alla 

ledningsnivåer. Detta för att det även ska vara möjligt att se kopplingar mellan de olika nivåerna. 

Valet av metod föll på litteraturgenomgång och intervjuer vilket gett oss en möjlighet att gå på 

djupet. 
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3. Referensram

Vårt mål är att undersöka styrningen inom svensk hälso- och sjukvård, närmare bestämt 

användandet av balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården. Vi kommer därför i 

referensramen gå igenom balanserat styrkort, hälso- och sjukvårdens kontext och balanserat 

styrkort inom hälso- och sjukvården. I den första delen om balanserat styrkort går vi igenom vad 

det är, hur det har kommit till och vad det har medfört för diskussioner. I den efterföljande delen 

om hälso- och sjukvårdens kontext följer en redogörelse och diskussion kring sjukvården och 

dess specifika styrningsegenskaper. Som vi nämnt kort i bakgrund och problemformulering 

innebär användandet av balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården unika problem som följer 

av dess speciella karaktäristik. I sista delen väver vi samman balanserade styrkortet och hälso- och 

sjukvården och beskriver befintliga undersökningar inom detta område. Den tredje delen avslutas 

med en sammanfattning av de viktigaste aspekterna av balanserat styrkort och hälso- och 

sjukvårdens kontext. 

3.1 Balanserat styrkort
Balanserat styrkort är en metod för att styra medarbetarna i en verksamhet mot förutbestämda 

mål. Till skillnad från traditionell ekonomistyrning där allt styrs efter ekonomiska mål breddar det 

balanserade styrkortet perspektivet och tar in andra aspekter. Detta är aspekter som kunder, 

förbättrade processer eller forskning och utveckling som behöver olika lång tid innan de kan 

resultera i mer intäkter eller mindre kostnader och således ett bättre resultat. Innan vi fortsätter 

och utvecklar denna diskussion om balanserat styrkort vill vi först under 3.1.1 kort gå igenom 

ämnet ekonomisk styrning för att precisera sammanhanget där styrkortet kommer in och 

samtidigt få en grund inom styrningen att utgå ifrån. 

3.1.1 Ekonomisk styrning
Merchant och Van der Stede (2003) skiljer på strategisk styrning och ekonomisk styrning där 

strategisk styrning undersöker om strategin stämmer överens med företaget, och ekonomisk 

styrning har till uppgift att öka sannolikheten att de anställda handlar i enlighet med vad som är 

bäst för organisationen. De fokuserar sedan på ekonomisk styrning och förklarar att ekonomisk 

styrning sker genom olika ekonomiska styrsystem. De ekonomiska styrsystemen behövs för att 

säkerställa att medarbetarna i en organisation agerar på ett eftersträvansvärt sätt. Merchant och 

Van der Stede (2003) identifierar tre problem som medarbetarna kan ha som de ekonomiska 

styrsystemen kan hjälpa till med; avsaknad av vägledning, låg motivation och individuella 

begränsningar. Styrningen via de ekonomiska styrsystemen kan enligt Merchant och Van der 

Stede (2003) delas in i fyra typer. Dessa är; Beteendestyrning som styr genom att ange rätt 
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beteende eller straffa felaktigt beteende. Resultatstyrning som styr genom målsättningar där 

beteendet för att nå målet är mindre reglerat. Individstyrning som handlar om att träna och 

uppmuntra individen att styra sig själv. Kulturell styrning som styr genom företagskulturen och 

försöker få individerna att styra varandra.

En annan beskrivning av ekonomistyrning får vi av Ax et al (2002) som förklarar att den 

traditionella ekonomistyrningen består av formaliserad planering, mätning, och uppföljning av 

företagets verksamhet i monetära termer. Kärnan utgörs av budgetering, produktkalkylering och 

internredovisning. Över tiden har dock ämnet vidgats och innefattar idag all avsiktlig påverkan på 

en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. Metoderna är inte längre 

bara planering, mätning och uppföljning och målen är av både finansiell som icke-finansiell 

karaktär. Detta har lett fram till Ax et als (2002:65) definition: ”Ekonomistyrningen avser en avsiktlig 

påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i riktning mot vissa ekonomiska mål”.

Utgångspunkten för ekonomistyrningen är företagets vision, affärsidé och strategi. 

Ekonomistyrningens övergripande syfte är att hjälpa till i arbetet med att uppnå strategiska mål. 

På så sätt blir ekonomistyrningen ett hjälpmedel för att implementera strategin. Efter att strategin 

har tagits fram och handlingsplaner för att uppnå strategin finns börjar verksamhetsplaneringen. 

Det är enligt Ax et al (2002) på denna nivå som ekonomistyrningen kommer in tillsammans med 

bland annat produktionsstyrningen, lagerstyrning och marknadsstyrning. 

Vision, Affärsidé & Strategi ► Verksamhetsplanering ►

Ekonomi-, 

produktions- och 

lagerstyrning mm. 

Figur 2, Ekonomistyrningens plats, egen bearbetning av Ax et al (2002:61)

För att kunna styra företag i riktning mot ekonomiska mål behövs styrmedel av olika karaktär. 

Dessa styrmedel är många till antalet och kan delas in i Formella styrmedel, Organisationsstruktur 

och Mindre formaliserad styrning enligt Samuelsson (1998 i Ax et al, 2002). Till Formella 

styrmedel hör bland annat budget, produktkalkyl, prestationsmätning och internredovisning. 

Organisationsstruktur innefattar mindre uppenbara verktyg som organisationsform, 

ansvarsfördelning och belöningssystem. Den tredje delen, Mindre formaliserad styrning, består av 

verktyg som företagskultur, lärande och ledningsstil. (Samuelsson, 1998 i Ax et al, 2002) Det är 

även här under styrmedel som en stor del av studiens fokus kommer att vara, nämligen på 

balanserat styrkort som är ett formellt styrmedel. Innan vi kommer in på balanserat styrkort vill vi 

gå igenom och förklara budgetering då detta är ett styrmedel som används inom många 

organisationer och även inom hälso- och sjukvården. 
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Budgetering

En budget uttrycker förväntningar för en kommande tidsperiod i en handlingsplan med 

ekonomiska termer. Budgeten har många användningsområden som planering, målsättning, 

resursfördelning, kommunikationsbas, uppföljningsunderlag och underlag för ansvarsfördelning 

med mera. Det finns många olika budgetar där resultat-, likviditet- och balansbudget är de 

viktigaste. Budgetprocessen kan ske top down, nedbrytningsbudgetering, eller bottom up, 

uppbyggnadsbudgetering, eller vara en blandning av dem båda. En top down process 

kännetecknas av att högsta ledningen börjar med att ta fram sin budget som sedan bryts ner till 

delbudgetar i organisationen. Fördelar är att ledningen har lättare att styra organisationen och att 

det blir mer standardiserat. Nackdelar är att de anställda blir mindre motiverade och deras idéer 

kan gå förlorade. Motsatsen är bottom up som innebär att budgeten tas fram på lägsta nivå i 

organisationen först och sedan läggs de ihop uppåt. Fördelarna och nackdelarna är det 

inventerade av vad som presenterats för top down processen. Det finns också hybridprocesser 

som är iterativa, där exempelvis ledningen formulerar ramar som lägsta nivån får bygga sin 

budget inom. (Ax et al, 2002) Olve (2006) förklarar att i en nordisk kontext är bottom up 

processen vanligare även om en ren bottom up knappast existerar i verkligheten: 

”det har ju alltid skickats ut budgetförutsättningar där man kommer med vissa förväntningar eller om inte annat 

så finns det ju en baseline i vad man har uppnått tidigare.” (Olve, 2006) 

3.1.2 Före balanserat styrkort
Balanserat styrkort har en historia, det är utvecklat från en grund. För att bättre förstå vad som 

föranledde det balanserade styrkortets intåg redogörs här för dels den kritik som riktats mot den 

traditionella ekonomistyrningen och dels en del av de grundtankar som det balanserade styrkortet 

vilar på.

Relevance Lost

Relevance Lost är en kritik mot den amerikanska ekonomistyrningen samt den traditionella 

amerikanska kalkyleringen. Styrinstrumenten hade helt enkelt förlorat sin relevans då de ej 

uppdaterats med tiden. På 80 och 90-talet genomgick internredovisning och ekonomistyrning 

stora förändringar efter en längre tid av vila. En bok som har haft mycket stor del i dessa 

förändringar är ’The Rise and Fall of Management Accounting’ som är skriven av Johnson och 

Kaplan 1987. Boken lyfter fram stark kritik mot interredovisningen och ekonomistyrningens brist 

på utveckling över tiden. Kritiken kan sammanfattas med två problemområden:
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”Det första är mätproblemet som handlar om att den redovisade informationen kommer för sent, är för aggregerad 

och förvrängd på grund av felaktiga allokeringar. Det andra är beteendeproblemet som tar upp kortsiktigt 

tänkande och suboptimering.” (Holmström, 1999 i Nehler, 2005:26)

Kritiken mot kortsiktigt tänkande och suboptimering byggde till stor del på kritik mot det 

populära nyckeltalet Return on Investments, ROI, som kunde leda till suboptimering för 

avdelningar inom ett företag. (Johnson och Kaplan, 1987) 

Boken hade föregåtts av flera kritiska artiklar av Kaplan och efter boken fanns det flera andra 

som byggde på Relevance Lost kritiken, en av de mer kända författarna var Robin Cooper som 

också pekade på problematiken med ekonomistyrningen och kalkyleringen. En del av lösningen 

på Relevance Lost som utformades av Kaplan och Cooper var kalkyleringstekniken ABC-

kalkylering. Detta var en kalkyleringsteknik som via en tvåstegsprocess fördelade de indirekta 

kostnaderna först till aktiviteter för att sedan fördela aktivitetskostnaderna till produkter eller 

kostnadsbärare. På detta sätt kunde problemet med felaktiga allokeringar kommas åt. För att 

komma till rätta med ekonomistyrningens korta tidshorisont samt att företag har fler viktiga 

nyckeltal än det finansiella ROI introducerade Kaplan och Norton 1992 konceptet balanced 

scorecard eller balanserat styrkort. (Nehler, 2005)

Prestationsmätning

Prestationsmätning handlar om att sätta siffror på de prestationer som utförs i en organisation. 

Exempel på prestationsmått är nyckeltal och styrtal. Prestationsmåtten styr, motiverar och 

informerar beslutsfattare, anställda såväl som intressenter. Prestationsmåtten kan även användas 

för att betona att några prestationer är extra viktiga. Prestationsmått används i flera sammanhang 

som lönsamhets- och resultatrapportering, kostnadskontroll och produktivitetsanalys. (Ax et al, 

2002) En del av prestationsmätning är Management by Objectives där målsättningar med 

prestationsmått är en viktig del.  

I sin enklaste form är Management by Objectives en process där den överordnade och 

underordnade ledaren i en organisation tillsammans tar fram gemensamma mål och definierar 

varje anställds ansvarsområde via ett förväntat resultat av dem, för att därefter använda dessa mål 

som stöd för att styra och utvärdera varje anställd. (Merchant, Van der Stede, 2003)

I koppling till prestationsmätning nämner Olve (2006) hur han upplever att ett av de stora 

problemen i dagens organisationer är att allt färre medarbetare är involverade i arbete där det 

direkt går att se vilket bidrag en enskild ger till slutresultatet. De flesta har numera mer indirekta 

arbetsuppgifter där enskildas bidrag är svåra att särskilja vilket leder till att mer komplexa 
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beskrivningar av verksamheten än en resultaträkning är att föredra. Balanserat styrkort kan 

fungera som ett prestationsmätningssystem där prestationsmått används för att betona strategiskt 

viktiga områden. Dessutom erbjuder det balanserade styrkortet genom sin avstämmande funktion 

en möjlighet för medarbetaren att se hur han eller hon ligger till med arbetet vilket Olve (2006) 

efterfrågade.

3.1.3 Modellen balanserat styrkort
Modellen balanserat styrkort introducerades 1992 av Kaplan och Norton. De har under åren 

utvecklat sina idéer om det balanserade styrkortet och dess användningsområden. Artikeln som 

presenterades 1992 inleds med det närmast klassiska citatet ”What you measure is what you get” 

(Kaplan och Norton, 1992:71). Med detta citat vill författarna påvisa hur dagens företagsledning 

inte bara kan fokusera på finansiella mått när de vill styra sin verksamhet utan även mer operativa 

mätetal är viktiga att följa. Genom att sammanställa de viktigaste måtten i fyra olika perspektiv 

avsåg författarna att uppfylla två viktiga behov. Dels att erbjuda ledningen en sammanfattning av 

alla de mer eller mindre heterogena krafter som påverkar ett företags konkurrenskraft och dels att 

minska risken för suboptimering genom att ge ledningen en helhetsbild av hur organisationen 

fungerar. (Kaplan och Norton, 1992) 

I den efterföljande artikeln från 1993 fortsätter Kaplan och Norton att utveckla sitt koncept 

genom att tydligare koppla ihop styrkortet med organisationens vision och strategier. Den

strategiska vinklingen var något som nämndes redan i den första artikeln men i artikeln från 1993 

försöker Kaplan och Norton tydliggöra hur viktigt det är att det balanserade styrkortet formuleras 

med utgångspunkt ur organisationens strategiska mål och konkurrenssituation. Styrkortet får 

därmed en väletablerad grund jämfört med många andra av organisationens mätningar som 

baseras på ad hoc processer och lokala aktiviteter som inte är i enlighet med organisationens 

strategi (Kaplan och Norton, 1993)

I ena artikeln från 1996 börjar Kaplan och Norton att argumentera för hur balanserade styrkort 

kan användas som ett strategiskt ledningssystem. I början såg företagen, precis som Kaplan och 

Norton själva, balanserade styrkort som ett system för mätning och uppföljning. Allt eftersom 

företagen bekantat sig med konceptet började de använda det som grund för ett integrerat och 

interaktivt strategiskt ledningssystem eftersom styrkortet sätter fokus på ett antal kritiska 

ledningsprocesser som kopplar ihop långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga aktiviteter 

(Kaplan och Norton, 1996a).
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Translating the vision är den första processen som behandlar hur ledningen kan använda styrkortet 

för att få alla nivåer inom organisationen att förstå och verka efter visionen för organisationen. 

Communicating and linking beskriver hur ledningen kan använda styrkortet för att kommunicera 

strategin både uppåt och neråt i organisationen och koppla ihop avdelningar och individers mål 

till denna strategi. Business Planning utgår från att styrkortet kan användas för att bättre koppla 

ihop den finansiella planeringen med den operationella verksamheten och det strategiska arbetet. 

Författarna beskriver hur budgetarbetet ofta är ganska friställt från strategiarbetet men att 

styrkortet kan fungera som den sammanbindande länken mellan dessa aktiviteter. Dessutom 

tenderar många av de förbättringsprojekt som ett företag genomför vara dåligt kopplade till de 

långsiktiga strategiska målen. Feedback and learning behandlar möjligheterna för att använda

styrkortet som en utgångspunkt för strategiskt lärande. Kaplan och Norton (1996a) betonar att 

styrkortet skapar möjlighet för double loop learning2 genom att ge ledningen feedback, möjlighet att 

testa sina hypoteser baserade på den valda strategin och möjligheten att omvärdera och justera 

den valda positionen.

I artikeln från 2000 bygger Kaplan och Norton vidare på styrkortskonceptet genom att 

introducera strategikartor som ett verktyg för att beskriva organisationens strategier på ett 

systematiskt sätt. Strategikartor behövs enligt Kaplan och Norton (2000) för att organisationer i 

dagens omvärld förlitar sig mer och mer på immateriella tillgångar vars värde är beroende av i 

vilket sammanhang de används, 

”The value does not reside in any individual intangible asset. It arises from the entire set of assets and the strategy 

that links them together.” (Kaplan och Norton, 2000:169). 

Därmed är behovet att sammanlänka dessa tillgångar till en sammanhängande strategi något som 

är viktigt för de flesta organisationer nuförtiden. Strategikartan ska enligt Kaplan och Norton 

(2000) länka samman de fyra perspektiven inom det balanserade styrkortet till att ge en 

heltäckande bild av en organisations verksamhet där eventuella luckor bland strategierna upptäcks 

och kan korrigeras, dessutom kan strategikartan fungera som en grund för att implementera 

initiativ för tillväxt snabbt och effektivt. 

3.1.4 Utformningen av balanserat styrkort
Nedan beskrivs utformningen av balanserat styrkort med utgångspunkt i Kaplan och Nortons 

grundartikel 1992. Beskrivningen har även med en del av de förändringar som har skett över 

tiden då styrkortet har utvecklats. 

                                                
2 Kaplan och Norton (1996a) utgår från Chris Argyris artikel från 1991 ”Teaching Smart People How to Learn”
Harvard Business Review, Maj - Juni, s.99-109
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Styrkortets olika nivåer

Det balanserade styrkortet har många användningsområden men ett av de främsta är att vara ett 

verktyg för att implementera den övergripande strategin. Styrkortet utgår därför från 

organisationens affärsidé, vision och strategi. Det är därför viktigt att ledningen har tänkt igenom 

dessa noggrant och att de har utformat strategin på ett tydligt sätt. Har inte organisationen en 

genomtänkt strategi och tydlig formulerad strategi är det dels mycket svårt att få ett bra styrkort 

att arbeta efter och dels kan resultatet av arbetet föra företaget på fel väg. 

Första nivån i själva styrkortet är perspektiven där affärsidén, visionen men framförallt strategin 

bryts ner i fyra delar eller perspektiv. Företaget fokuserar här tre olika perspektiv jämte det 

traditionella finansiella. I Kaplan och Nortons grundmodell är dessa perspektiv finansiella eller 

ägare, kund, process samt utveckling och lärande. Inom varje perspektiv ska organisationen ta 

fram ett antal kritiska framgångsfaktorer. Detta är kritiska framgångsfaktorer för att perspektivet 

ska uppfylla sina mål och sin del av strategin. Varje framgångsfaktor har ett antal mål och mått 

kopplade till sig. Måtten avser att mäta hur målen uppnåtts, målen är i sin tur en spegling av hur 

de kritiska framgångsfaktorerna har uppfylls. Målen har samtidigt som syfte att konkretisera och 

bryta ner den övergripande strategin. Kopplade till måtten finns också handlingsplaner för att 

uppnå målen. (Kaplan och Norton, 1992)

Figur 3, Uppbyggnad av styrkortet, egen bearbetning av Olve (1999:54)

Styrkortets innehåll

Kaplan och Norton (1992:72) förklarar att: ”The balanced scorecard allows managers to look at the 

business from four important perspectives”. Dessa perspektiv är i Kaplan och Nortons (1992) 

grundmodell finansiella eller ägare, kund, process samt utveckling och lärande. 

FinansielltPerspektiv

Kritiska 
framgångsfaktorer

Vision, Strategi

Kund- Process- Utvecklings-

Strategiska mål

Nyckelmått

Handlingsplan
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Figur 4, Det balanserade styrkortet, egen bearbetning av Olve (1999:22)

Det finansiella perspektivet eller ägarperspektivet fokuserar på resultat och lönsamhet. Vilka mål 

har ägarna för organisationen och hur kan organisationen uppnå dem. Leder företagets affärsidé, 

vision, strategi och strategins implementering till ett bättre resultat? Här kan de flesta finansiella 

mått användas såsom resultat-, lönsamhets- och kassaflödesmått. Det är här viktigt att beakta att 

det ägarnas syn som är det intressanta. (Kaplan och Norton, 1992)

Kundperspektivet vänder blicken mot organisationens kunder och undersöker hur kunderna ser 

organisationen. För de flesta organisationer är kunderna det viktigaste. Det är hur de lyckas möta 

kundernas förväntningar som blir avgörande. För att få organisationen att utföra det arbete som 

leder till nöjda kunder bryts det övergripande kundmålet och kundstrategin ner i konkreta mått 

och mål. På så sätt blir det möjligt att tidigt se vad som är viktigt och hur arbetet går. Kaplan och

Norton delar in kundens intresse i tid, kvalitet, utförande och kostnad. Tid kan då mätas i tiden 

det tar för organisationen att möta kundens förväntning. Kvalitet kan exempelvis innebära 

andelen defekta enheter. Utförandet mäter hur organisationens i utförandet eller med sina 

produkter skapar värde för kunden. Kostnaden är alltid viktig för kunden men det innebär inte 

bara priset utan även faktorer som leveranssäkerhet, lagerhantering och anpassade produkter som 

om de felar kan leder till ökade kostnader. Det är slutligen viktigt att hela tiden utgå från kundens 

synvinkel i framtagningen av mått och mål och i utvärderingen i hur bra målen har uppnåtts. 

(Kaplan och Norton, 1992)

Process eller med annat ord internt perspektiv belyser de interna processerna i organisationen. I 

ett tillverkningsföretag är det detta perspektiv som fokuserar produktionen. Organisationen får 

identifiera sin kärnkompetens och undersöka vad som är nödvändigt för att uppnå eller behålla 

en viss position på marknaden. Därefter får organisationen identifiera nödvändiga processer för 
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att lyckas med detta. Dessa processer får sedan mål och mått för att få en bättre styrning. Kaplan 

och Norton betonar att de interna målen ska komma från processer som har mest inverkan på 

kundnöjdheten. De rekommenderar även produktionscykel, kvalitet och kostnad som lämpliga 

grupper av mål med tillhörande mått. (Kaplan och Norton, 1992)

Utvecklings- och lärandeperspektivet svarar på frågan, kan vi fortsätta att förbättras och skapa 

värde? Det handlar om hur organisationens medlemmar behöver utvecklas. Individerna måste 

lära idag för att i framtiden kunna hjälpa organisationen att försvara eller ta marknadsandelar. Det 

gäller att finna vad som är viktigt för organisationen att utveckla för att på sikt lyckas i 

konkurrensen. Förslag på mål är andel försäljning från nya produkter, antal produkt- eller 

processinnovationer eller ett specifikt förbättringsmål för en befintlig process. (Kaplan och 

Norton, 1992)

Dessa fyra perspektiv har enligt Kaplan och Norton (1993) olika placeringar på tidsaxeln. 

Utvecklings- och lärandeperspektivet fokuserar morgondagens verksamhet medan process- och 

kundperspektiven behandlar hur det ser ut nu. Slutligen visar det finansiella perspektivet 

resultatet av vad som har hänt. Perspektiven har även ett orsaks- och verkanssamband som 

beskrivs enligt följande: 

”Balanced scorecard tell you the knowledge, skills, and systems that your employees will need (learning and growth) 

to innovate and build the right strategic capabilities and efficiencies (internal processes) that deliver specific value to 

the market (customer), which will eventually lead to higher shareholder value (financial)”. (Kaplan och Norton, 

2000:169) 

Även om Kaplan och Norton (1992) rekommenderar perspektiv, framgångsfaktorer och 

tillhörande mål och mått så är det bara rekommendationer. Det är upp till organisationen själv att 

välja antal och inriktning i enlighet med dess situation (Kaplan och Norton, 1996). Som exempel 

pekar Olve et al (1997) på att vissa företag uppmärksammat betydelsen av de anställda och valt 

att lägga till ett femte perspektiv som fokuserar på medarbetarna. 

Inom varje perspektiv ska organisationen välja ett mindre antal kritiska framgångsfaktorer. Detta 

är faktorer som måste uppnås för att den del av strategin som perspektivet behandlar ska 

uppfyllas. Exempel på framgångsfaktor kan vara produktkvalitet under process eller lönsamhet 

under finansiellt. Kopplat till varje framgångsfaktor finns ett mindre antal mått som kan urskilja 

sig på flera sätt. De kan antingen vara finansiella eller icke-finansiella det vill säga antingen mäter 

de monetärt eller så mäter de andra egenskaper som exempelvis ledtid. Måtten kan även vara 

mjuka eller hårda där mjuka mått är mer subjektiva och bygger på vad en eller flera individer 
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anser, exempel är kundnöjdhets- eller medarbetarundersökning. Slutligen kan de klassas efter om 

de är drivande eller resultatorienterade3. De resultatorienterade måtten mäter resultatet av vad 

som har hänt medan de drivande måtten mäter i processen. Exempel på drivande mått är andel 

kassation. Ett bra styrkort bör enligt Kaplan och Norton innehålla en blandning av resultatmått 

och drivande mått. Resultatmått utan drivande mått säger ingenting om hur resultaten ska uppnås 

medan drivande mått utan resultatmått missar helhetsbilden om de operativa förbättringarna har 

lett till bättre resultat. Drivande mått har även den fördelen att de är lättare att styra efter. (Kaplan 

och Norton, 1996a)

3.1.5 Användningsområden för balanserat styrkort 
Ett antal olika användningsområden har föreslagits för balanserat styrkort sedan starten 1992. 

Dels har Kaplan och Norton utvecklat sina idéer från att i början främst ha sett det som ett 

mätsystem till att argumentera för att balanserat styrkort kan uppfylla många fler behov. Till detta 

kan också ett antal andra förslag läggas från både forskare och praktiker som undersökt 

styrkortets användningsområden i olika kontexter. Vår genomgång ska inte ses som en fullständig 

förtäckning över alla de användningsområden som finns utan den består framförallt av de förslag 

som vi träffat på under vår undersökning.

I sin första artikel argumenterar Kaplan och Norton (1992) för att balanserat styrkort är ett 

prestationsmätningssystem vilket även är något som Randor och Lovell (2003) framhåller. Detta 

genom att styrkortet mäter organisationens prestationer i fyra olika perspektiv. Andra författare 

framhåller att balanserat styrkort i vissa organisationer framförallt ger en möjlighet till en mer 

omfattande beskrivning av verksamheten i jämförelse med exempelvis budgeten. (Olve, 2006; 

Olve et al, 1999). 

Nørreklit (2000) betonar på samma grund hur balanserat styrkort kan användas för att förändra 

kommunikationen runt strategiska frågor genom att diskussionen inte bara centreras runt 

finansiella mätetal. Olve (2006) håller i vår intervju med om att diskussionen som styrkortet 

skapar är en av dess viktigaste effekter: ”för mig är Balanced Scorecard ett format för mänsklig 

kommunikation”. Detta är även något som kommer fram i Olve et als (1999) diskussion om vad 

som balanserat styrkort tillför där de argumenterar för att behovet av att involvera fler i 

diskussionerna om hur verksamheten är och borde vara. Vidare är dialogen något som även Käll 

(2006) betonar tydligt i vår intervju. Olve et al (1999) beskriver även hur styrkort kan fungera 

som ett språk för en organisation där varje företags dialekt skapas där just den organisationens 

                                                
3 Översättning från Kaplan och Nortons (1996) ”leading” och ”lagging”
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uppdrag och målsättningar formuleras. I sin undersökning av balanserat styrkort inom landstinget 

i Östergötland har Kollberg (2003) identifierat att styrkortet framförallt används som ett 

informationssystem där den kvantitativa informationen som erhölls låg till grund för uppföljning 

från ledningen och diskussion inom enheten. 

För att vidareutveckla sina tankar om styrkortets användningsområde kom Kaplan och Norton 

(1996b) med en artikel om hur det balanserade styrkortet kopplas ihop med organisationens 

strategi:

“to articulate strategy, to communicate strategy of the business and to help align individual, organizational and 

cross-departmental initiatives to achieve a common goal. These executives are using scorecard as a communication, 

information and learning system, not as a traditional control system”. (Kaplan och Norton, 1996b:53)

Därigenom ville de påvisa, precis som står i sista meningen i citatet, att det balanserade styrkortet 

är något betydligt mer omfattande än ett traditionellt styrsystem. Olve et al (1999) ser också hur 

ett att huvudmålen med balanserat styrkort är att skapa en lärande organisation. 

I sin andra artikel från 1996 som passande nog heter ’Using the Balanced Scorecard as a Strategic 

Management System’ argumenterar Kaplan och Norton (1996a) för att balanserat styrkort kan 

användas som ett strategiskt styrsystem något som vi utvecklat tidigare, i avsnitt 3.1.3. I sin artikel 

från 1993 trycker Kaplan och Norton även på att balanserat styrkort fungerar allra bäst som 

förändringsagent där styrkortet kan driva på förändringsprocesser inom organisationer genom att 

sätta fokus på de viktigaste aspekterna av förändringen. 

Kaplan och Norton (1996a; 2001) framhåller även att många organisationer valt att 

sammankoppla det balanserade styrkortet till finansiella incitamentsystem där belöningar erhålls 

efter uppfyllelse av målen i styrkortet. 

Användningsområde Förespråkare
Mätsystem Kaplan och Norton, 1992; Randor och Lovell, 2003
Beskrivning av verksamheten Olve 2006, Olve et al, 1999
Diskussionsunderlag Nørreklit, 2000; Olve, 2006; Olve et al, 1999; Käll, 2006
”Språk” Olve et al, 1999
Informationssystem Kollberg, 2003
System för lärande Kaplan och Norton, 1996b; Olve et al, 1999
Strategiskt styrsystem Kaplan och Norton, 1996a
Förändringsagent Kaplan och Norton, 1993
Belöningssystem Kaplan och Norton, 1996a; 2001
Tabell 1, Balanserat styrkorts användningsområden, egen bearbetning

3.1.6 Förutsättningar för effektiv styrning
Det balanserade styrkortet är när det används bara en del av styrmixen i en organisation. För att 

styrkortet ska fungera effektivt behöver det vara uppbackat av andra delar av styrmixen. Olve 
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(2006) ger i vår intervju exempel från offentlig sektor där det han förklarar att ”den offentliga sidan 

tenderar att ha en styrmix som består av väldigt många olika pusselbitar vid sidan av det som ekonomerna 

försöker få folk att ägna sig åt”. För att komma åt dessa ´andra pusselbitar´ som finns parallellt med 

styrningsmetoder som balanserat styrkort tar vi hjälp av Simons (1995) samt Merchant och Van 

der Stede (2003) som båda försöker kartlägga styrningen inom organisationer. 

I enlighet med Simons (1995) klassificering kan styrningen som fås av balanserat styrkort främst 

ordnas in under diagnostic control system4. Detta styrsystem fokuserar på att motivera, övervaka och 

belöna uppfyllandet av specifika mål. En annan del av styrmixen är i Simons termer belief systems

som fokuserar på individens värderingar. Hos en organisation skulle den kunna representeras av 

deras vision eller en utarbetad värdegrund. Boundary systems är den tredje av Simons fyra delar och 

det sätter gränser för hur individen får agera. Vi vill även använda denna styrningsdel på hela 

organisationen och se det som att det också sätts gränser för hur organisationen får agera. Denna 

del av styrmixen kan då innehålla lagar och förordningar samt riktlinjer både externt från 

exempelvis myndigheter och internt inom organisationen som till exempel en uppförandekod. 

Den sista delen av styrmixen som Simons (1995) benämner interactive control systems innebär i 

korthet att organisationer behöver verktyg för att kunna hantera strategiska osäkerheter i en 

föränderlig omvärld.

Om vi istället tar Merchant och Van der Stedes (2003) perspektiv på styrningen är det 

balanserade styrkortet del av resultatstyrningen som handlar om att styra individer genom att sätta 

mål. En annan del av styrningen är enligt Merchant och Van der Stede (2003) beteendestyrning 

som precis som det låter rör sig om att detaljstyra individers agerande. Denna del av styrmixen 

kan i likhet med Simons boundary systems innehålla lagar, förordningar och riktlinjer. De 

resterande två delarna är kulturell styrning som behandlar styrning via företagskulturen och 

individuell styrning som styr genom att utbilda och uppmuntra individerna att styra sig själv. 

Dessa två delar av styrningen kan i en organisation representeras av bland annat tydliga roller och 

ansvarsområden samt uppförandekod. Vi ser här att styrningen i en organisation eller med andra 

ord organisationens styrmix består av flera olika styrningsmetoder. Tillsammans skapar de olika 

styrningsmetoderna en helhetlig styrning eller med Olves (2006) ord, de olika pusselbitarna blir 

ett pussel. De olika styrmetoderna som arbetar parallellt med styrkortet blir förutsättningar för att 

styrningen ska fungera effektivt och därmed också en förutsättning för styrningen med det 

balanserade styrkortet. Exemplen som ges under de olika styrmetoderna ska inte ses som krav 

                                                
4 Mooraj et al (1999) klassificerar in styrkortet i de tre delarna boundry, interactive och diagnostic. Vår tolkning 
som vi backar upp med Simons (1995) är det balanserade styrkortet med sin betoning på målsättning har starkast 
tillhörighet med diagnostic controll. 
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utan alternativ på styrmedel under den delen. Ju fler och omfattande styrmedel det finns under en 

styrmetod desto starkare blir den delen av styrningen under förutsättning att de verkar i samma 

riktning. Genom en kombinering av Simons (1995) samt Merchant och Van der Stede (2003) får 

vi alltså följande grupperingar med förslag för att styrningen ska fungera: 

Simons (1995) Merchant et al (2003) Förutsättningar
Diagnostic control systems Resultatstyrning Budget, (balanserat styrkort), 

belöningssystem
Belief systems Individstyrning & 

Kulturell styrning
Värdegrund, roller och ansvar i 
organisationen, företagskultur, 
utbildning

Boundary systems Beteendestyrning Lagar, förordningar och riktlinjer
Interactive control systems - -
Ovanstående tabell ska ses som en förenkling, Simons (1995) och Merchant et als (2003) olika typer av styrning har 
mindre skillnader som vi bortser ifrån här.  
Tabell 2, De olika styrmetoderna, egen bearbetning

Det finns skillnader mellan boundary systems och beteendestyrning där boundary system sätter 

gränser för hur individerna kan agera och beteendestyrning anger riktlinjer för hur individen ska 

agera. Vår uppfattning är dock att deras likheter överväger då både syftar till att undvika 

ogynnsamt beteende av individen, därav väljer vi att kombinera dem till en gruppering. 

Sammanfattningsvis är detta de styrmetodsgrupper som vi anser behövs för att få en komplett 

styrning som backar upp styrkortet. Sedan finns det också förutsättningar i själva arbetet med 

styrkortet som det är viktigt att organisationerna har tagit hänsyn till eller förberett. Vilka de 

förutsättningarna är ämnar vi låta våra respondenter resonera kring. 

3.1.7 Kritik mot det balanserade styrkortet
Det finns många teoretiker och praktiker som har tagit till sig balanserat styrkort och ser mycket 

positivt på modellen men det finns också en del kritik mot styrkortet. Kritiken varierar från att 

vissa anser att balanserat styrkort bara är en utveckling av tidigare modeller (Chiapello och Lebas, 

1996 i Bourguignon et al, 2004) till mer teoretiska resonemang om hur vissa delar av styrkortets 

funktioner kan ifrågasättas (bland annat Nørreklit, 2000). Nedan följer ett utdrag av de kritiska 

diskussionerna om balanserat styrkort.

Konsulters roll i balanserat styrkort

Upprinnelsen till balanserat styrkort var en studie om resultatsmätningsmodeller som utfördes av 

Kaplan och Norton i samarbete med KPMG där den senare var anställd. I efterdyningarna av 

styrkortetsmodellens framgång har de båda verkat som konsulter i stor omfattning och de leder 

ett internationellt nätverk som arbetar just med implementering av styrkort. (Kaplan och Norton, 

1999) Konsulternas roll vid införandet av balanserat styrkort i Skandinavien är något Ax och 

Bjørnenak (2000) beskriver där dessa utifrån utbudssidan påverkar efterfrågesidan för balanserat 
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styrkort. Detta kopplar författarna ihop med resonemanget att det finns ’modetrender’ inom 

managementteknologier där konsultfirmor tillsammans med organisationer som snabbt tar till sig 

nya managementkoncept fungerar som trendsättare för andra organisationer. Därmed finns det 

en risk att organisationer väljer att använda balanserat styrkort på grund av konsulters inflytande 

eller ’grupptryck’ från övriga organisationer i branschen i stället för att basera beslutet på 

organisationens behov.

Balanserat styrkort som strategiskt styrningssystem

I en artikel från 1996 beskriver Kaplan och Norton (1996a) hur balanserat styrkort kan användas 

som ett strategiskt styrsystem, se avsnitt 3.1.3. Detta är något som Nørreklit (2000) argumenterar 

emot. Hon ifrågasätter om balanserade styrkort verkligen kan uppfylla sin roll som strategiskt 

styrsystem. Det huvudsakliga argumentet för att det inte går att använda som ett strategiskt 

styrsystem är att Kaplan och Nortons styrmodell är en hierarkisk top down modell vilket har 

svårt att rota sig i en dynamisk miljö med konstanta förändringar i organisationen. Nørreklit

(2000) för även fram ett flertal argument för varför detta är fallet. För det första anser hon att 

styrkortet inte tar in vad konkurrenter gör eller vilka teknologiska framsteg som sker, därmed 

förbises en viktig del i strategiarbetet. Det andra argumentet är att styrkort oftast mäter vad som 

är viktigt för att uppfylla en organisations strategi men det är ytterst sällan som de även fokuserar 

på de faktorer som kan komma i vägen för uppfyllandet av strategin. 

En ytterligare aspekt som Nørreklit (2000) belyser som även Kaplan och Norton (1999) visar 

medvetenhet om är behovet av att strategier inte bara ska formuleras på ledningsnivå, utan att alla 

nivåer och medarbetare ska vara involverade i arbetet. Nørreklit (2000) hävdar dock att balanserat 

styrkortsmodellen inte tillåter detta då det i Kaplan och Nortons beskrivningar framgår tydligt att 

de förutsätter en hierarkisk top down metod. Även Simons (1995) argumenterar för vikten av att 

en organisations strategi inte bara kan skapas genom ledningens försorg utan det är även viktigt 

att alla medarbetare i organisationen står för strategiskapandet. Vi ser i enlighet med Nørreklits 

(2000) kritik att det finns svagheter i möjligheterna för balanserade styrkort att fungera som ett 

strategiskt styrningssystem. Hon argumenterar för en högre grad av interaktivitet än den som den 

balanserade styrkortsmodellen, i framförallt Kaplan och Nortons tappning, erbjuder. Genom att 

göra styrningsprocessen mer interaktiv under strategiformulering, under uppbyggnaden av det 

balanserade styrkortet och den efterföljande implementeringen skulle styrkortets möjligheter att 

fungera som ett strategiskt styrsystem öka. I Sverige verkar ett sådant fokus varit tydligare än i 

USA. Vi ser en koppling till den diskussion som Käll (2005) för om hur den balanserade 

styrkortsmodellen anpassats till en svensk kontext där fokus har förskjutits från en ägarfokus till 

en intressentmodell. Ax och Bjørnenak (2005) beskriver detta som en anpassning som skett av 
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den balanserade styrkortsmodellen till en svensk kontext som till högre grad förlitar sig på 

samarbete och ömsesidiga överenskommelser, jämfört med den amerikanska kontext som Kaplan 

och Norton utgår från. Därmed har top down orienteringen minskats och möjligheterna för 

interaktivitet ökat, något som vi uppfattar att Nørreklit efterfrågar.

Orsaks- och verkanssamband

Kaplan och Norton refererar vid ett flertal tillfällen till vikten av orsaks- och verkanssamband 

som är inbyggt i strukturen i det balanserade styrkortet och i relationen mellan de olika 

perspektiven (Kaplan och Norton, 1999). Nørreklit (2000) kritiserar detta resonemang på grund 

av de antaganden som begreppet orsak-verkan medför. Ett orsaks- och verkanssamband innebär 

att det empiriskt går att bevisa att en viss handling orsakar ett efterföljande skeende, Nørreklit

(2000) använder exemplet med att rökning orsakar lungcancer. Relationerna mellan de olika 

perspektiven i det balanserade styrkortet går dock inte att bevisa på denna väg då det till exempel 

är svårt att visa på att nöjda kunder behöver innebära ett bra finansiellt resultat utan det är 

mycket möjligt att ett företag har nöjda kunder av den enkla anledningen att de inte tar ut ett så 

högt pris som de borde och därmed har ett undermåligt finansiellt resultat. Nørreklit (2000) 

hänvisar till flera undersökningar som visar på att det inte empiriskt går att bevisa att ökad 

kvalitet leder till förbättrat finansiellt resultat (Turney, 1992; Ittner och Larcker, 1998 i Nørreklit,

2000) men det finns forskare som anser att detta samband finns (Hendricks och Singhal, 2001). 

Utifrån sin utgångspunkt förespråkar Nørreklit (2000) därför användandet av begreppet 

koherens, med vilket hon anser visar ”whether the relevant phenomena match or complement each other”

(Nørreklit, 2000:83). 

3.2 Hälso- och sjukvårdens kontext
Nedan kommer en kort utredning om den svenska hälso- och sjukvården där vi tillsammans med 

en kort presentation diskuterar vad som gör den unik i ett styrningssammanhang. Förutom att 

hälso- och sjukvården är en professionell och offentlig organisation som är starkt reglerad finns 

det även interna slitningar mellan de professionella, administratörerna och politikerna. Allt detta 

gör styrningen av hälso- och sjukvård minst sagt komplicerad. 

3.2.1 Vem bestämmer över hälso- och sjukvården?
Hälso- och sjukvården i Sverige styrs på högsta nivå, nationellt, av riksdagen där socialutskottet 

och socialförsäkringsutskottet är beredande organ. Riksdagen anger det ramverk som hälso- och 

sjukvården ytterst måste följa. Inom regeringen är det socialdepartementet som hanterar dessa 

frågor. Finansdepartementet är även med och styr då de beslutar om ekonomin och fördelningen. 

Därtill finns Socialstyrelsen som utövar tillsynen av hälso- och sjukvården. (NE.se, 2000a)
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Juridiskt faller hälso- och sjukvården under Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763. HSL 

föreskriver hur ansvarsfördelning, organisation, personal, vårdavgifter och tillsyn skall utformas 

inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården. Som övergripande mål anges god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen har starka 

beröringspunkter med två andra lagar: hälsoskyddslagen, som berör viktiga delar av förebyggande 

verksamheter, till exempel förhindrande av smittspridning, och socialtjänstlagen, som berör bland 

annat åtgärder vid missbruk och barnmisshandel. (NE.se 2006b) Detta är lagstiftning som är i 

förändring där det är viktigt att alla sjukvårdsinstanser är uppdaterade. Ett exempel på förändring 

är den nyinstiftade Lex Maria. Lex Maria innebär i korthet att alla vårdgivare har en skyldighet att 

anmäla till Socialstyrelsen fall av allvarliga skador och sjukdomar som patienter kan ha ådragit sig 

under behandling. (NE.se, 2006c) 

3.2.2 Hälso- och sjukvårdens struktur
Organisationen kring hälso- och sjukvården i Sverige är uppbyggd efter en plan fastlagd under 

1970-talet. Den anger en nivåindelning med ett grundläggande utbud av primärvård, länssjukvård

och regionsjukvård. Till primärvården räknas vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar samt 

mödra- och barnavårdscentraler. Primärvården har ansvar för befolkningens hälsa inom ett 

bestämt område. I Sverige har vi 18 landsting, en kommun och två regioner som ansvar för 

hälso- och sjukvården i sitt område (Till för dig, 2003). Primärvårdens uppgifter omfattar vård 

som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Länssjukvården å sin sida omfattar 

länssjukhusen. Slutligen är regionsjukvården en viktig del av sjukvårdsstrukturen. (NE.se, 2006a) 

3.2.3 En offentlig organisation
Det finns mycket litteratur som behandlar hur det går att skilja offentlig från privat verksamhet 

och vilka egenskaper som varierar mellan sektorerna. Då vårt mål är att ge en kortare överblick 

över ämnet har vi tagit hjälp av främst två artiklar, Perry och Rainey (1988) och Boyne (2002), 

som båda ger en mindre litteraturöversikt.

Klassificering i tre dimensioner av offentlig verksamhet

En tidig avgränsning görs av Wamsley och Zald (1973 i Perry och Rainey, 1988) för att skilja 

offentlig från privat verksamhet. De definierar offentliga organisationer som de som är ägda och 

finansierade av staten och privata företag som de som är ägda och finansierade genom egen 

försäljning eller privat donation. Detta ger oss två dimensioner för att skilja verksamheterna åt. 

Under finansiering ser vi också att den offentliga verksamheten har ett annorlunda kapitalflöde 

jämfört med de privata företagen. Kapitalet kommer in i organisationen i form av anslag från 
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Företag

Kapital

Marknad Kund

ägarna vilket är landsting, kommun eller stat, därefter köper organisationen arbetskraft och 

maskiner på marknaden för att sedan utföra sin produktion mot sina kunder. Kunderna betalar 

ingenting eller en subventionerad avgift för produkten, däremot betalar alla medborgare skatt 

som går tillbaka till stat, landsting och kommun och cirkeln är sluten. 

Figur 5, Den icke-kommersiella organisationen, egen bearbetning av Dahlgren (2005)

Wamsley och Zald (1973 i Perry och Rainey, 1988) ser även hur ägarskapet och finansieringen 

sätter sin prägel på organisationen. Statligt ägda och finansierade organisationer antas vara mer 

utsatta för styrningsförsök och påtryckningar från staten medan privat ägda och finansierade är 

mer utsatt för marknaden och mer skyddade från statlig påverkan. Dahl och Lindblom (1953 i 

Perry och Rainey 1988) tillför enligt Perry och Rainey (1988) en tredje dimension till 

distinktionen mellan privat och offentlig organisation. De konstaterar att varje samhälle väljer 

mellan två olika typer av social styrning. Antingen agerar den via en centraliserad politisk hierarki 

eller mer decentraliserat med hjälp av marknadens prismekanism. Tillämpar vi detta på 

organisationer får vi antingen politiskt styrda eller marknadsstyrda. De politiskt styrda 

organisationerna är beroende av den förda politiken och är därmed utsatta för risken att snabba 

kursomläggningar sker både via majoritetsskiften men även mer frekvent exempelvis när något 

får ökad betydelse i dagspressen (Olve, 2006).

Vi kan då dela in organisationer i en skala mellan privat och offentlig organisation beroende på 

hur de är ägda, hur de är finansierade och vilken styrform som omgivningen utövar. 

Organisationer kan då gå från att vara statligt ägda och finansierade samt politiskt styrda till privat 

ägda och finansierade samt styrd av marknadens prismekanism. Detta exemplifieras i följande 

modell med två jämförande exempel och hälso- och sjukvårdsorganisationer:

Ägare Finansiering Styrform
Reglerat företag Privat Privat Politisk
Statligt ägt företag Offentlig Privat Marknad
Hälso- och sjukvården Offentlig Offentlig/(Privat)* Politisk
* Hälso- och sjukvården får privat finansiering via avgifter men dessa utgör endast en liten del av total finansiering. 
Tabell 3, Typologi mellan privat och offentlig verksamhet, egen bearbetning av Perry och Rainey (1988:196)
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Offentliga organisationers egenskaper

För att påvisa specifika egenskaper för offentliga verksamheter går Perry och Rainey (1988) 

igenom ett stort antal artiklar som behandlar skillnader mellan offentliga och privata 

organisationer. En sammanställning av de 20-tal artiklar som kortfattat redogörs för visar 

överrensstämmande på flera punkter i skillnaden mellan offentliga och privata organisationer. 

Offentliga organisationer saknar ofta den informationen och incitament som fås av marknaden, 

de är utsatta för större politiska påtryckningar. Offentliga organisationer är utsatta för mer extern 

granskning och har en större ansvarsskyldighet samtidigt har de ett hårdare regelverk och ett 

större rapporteringskrav. Deras mål är fler till antalet, mer abstrakta, och motstridiga. Offentliga 

ledare är även mer begränsade i sin handling. (Fottler, 1981; Meyer, 1982; Rainey et al, 1976; 

Savas, 1982; Spann, 1977 i Perry och Rainey, 1988). 

Boyne (2002) har undersökt ytterligare 34 empiriska studier för att identifiera unika egenskaper 

för offentliga organisationer. I dessa studier finner han 13 olika variabler som skiljer mellan privat 

och offentlig verksamhet. Dessa 13 delas in i variabler från organisationens omgivning, 

organisationens mål, organisationens struktur och variabler från ledningens värderingar. Nästa 

steg är att se hur många av dessa variabler som är återkommande i flera av studierna. Utav de 13 

variablerna är det bara tre variabler som klassas som en skillnad i en majoritet av studierna och 

som kan anses stödjas av empiriska bevis. Dessa är att offentliga organisationer är mer 

byråkratiska, ledare i offentliga organisationer är mindre materialistiska och har svagare 

tillhörighet med sin organisation. Dock testar inte alla studier alla variabler vilket troligtvis 

påverkat resultatet. (Boyne, 2002) Från Boyne samt Perry och Rainey har vi alltså fått följande 

variabler som unika egenskaper för offentlig verksamhet:

Unika egenskaper för offentlig verksamhet
Perry och Rainey (1988)
Offentlig verksamhet saknar ofta den information och incitament som fås av marknaden
Offentlig verksamhet är utsatt för större politiska påtryckningar
Offentlig verksamhet är utsatt för mer extern granskning
Offentlig verksamhet har större ansvarsskyldighet
Offentlig verksamhet har ett hårdare regelverk
Offentlig verksamhet har ett större rapporteringskrav
Offentliga organisationers mål är fler till antalet, mer abstrakta och mer motstridiga
Offentliga ledare är mer begränsade i sin handling

Boyne (2002)
Offentliga organisationer är mer byråkratiska
Ledare i offentlig verksamhet är mindre materialistiska
Ledare i offentlig verksamhet har svagare tillhörighet med sin organisation
Tabell 4, Skillnader mellan offentlig och privat verksamhet, egen bearbetning av Perry och Rainey (1988) och Boyne 
(2002)
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New Public Management – en utveckling för offentliga organisationer

Under 80-talet kom den offentliga sektorn i många OECD-länder att börja ta efter den privata 

sektorn i enlighet med en utveckling som gick under namnet New Public Management, NPM. 

Tidigare hade progressive public administration, PPA, som fokuserade på skillnaderna mellan 

offentlig och privat verksamhet varit det gällande. En föregångare till PPA är troligtvis Sayre 

(1953 i Boyne, 2002:98) med sitt klassiska citat ”public and private organizations are fundamentally alike 

in all unimportant respects”. NPM gick emot PPA och försökte minska skillnaderna mellan offentlig 

och privat verksamhet samtidigt som fokus flyttades från ansvar för processer till ansvar för 

resultat. Marknaden och metoder från privata sektorn fick högre tillförlitlighet samtidigt som det 

offentliga fick en minskad tillförlitlighet. Dessa förändringar som NPM förde med sig ledde till 

omställningar inom sju dimensioner som alla följer samma linje av ekonomisk rationalitet, några 

av omställningarna var: starkare och tydligare ansvar, en ökad insyn och ett sparsammare 

resursutnyttjande. Den offentliga verksamheten skulle även konkurrensutsättas och ledningen av 

de offentliga verksamheterna skulle bli mer aktiv och tillåtas ta plats. (Hood, 1995) Ett av 

tillvägagångssätten var att importera styrningsmetoder från den privata sektorn, som nu 

upplevdes mer tillförlitlig. Exempel på metoder som nu blev intressanta var bland annat 

Management by Objectives, Total Quality Management och prestationsbaserad lön. (Boyne, 

2002) Power (1997) ser denna utveckling som ett sätt att tillgodose skattebetalarnas och 

konsumenternas makt mot kostsamma, självreglerande och professionella kulturer.

3.2.4 En professionell organisation
Det finns många faktorer som särskiljer en professionell organisation. Alla dessa faktorer kretsar 

kring problematiken, som det ofta benämns, med professionella individer. De professionella 

yrkesutövarna finns oftast i botten av organisationen. De besitter expertkunskapen och det är de 

som har kundkontakten vilket ger dem ett informationsövertag gentemot ledningen. De är också 

ofta ensamma om att besitta denna kunskap i organisationen. (Bogert, 1992; Mills et al, 1983) Det 

får bland annat till följd att utvärdering av prestationer måste göras av andra professionella då de 

på högre nivå i organisationen saknar expertkunskapen. Marcson (1960 i Mills et al, 1983) 

diskuterar hur kollegor får bevaka varandra och att felaktigt beteende straffats inom professionen. 

Vidare är den professionella etiken stark och styr de professionella medarbetarna i sitt handlande. 

Vad gäller kunskaps- och informationsövertag blir ledningen beroende av de professionellas 

kunskaper och information vilket ger de professionella möjligheten att påverka styrningen vilket 

kan resultera i att de professionella styr mer än ledningen (Bogert, 1992). Professionen arbetar 

också hårt för att stärka sin autonomi och makt och i längden stärka sin legitimitet. DiMaggio och 

Powel (1991) beskriver detta som professionalisering vilket innebär att en grupp försöker skapa 
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legitimitet och en kognitiv bas för att säkerställa att, både medlemmar inom gruppen och 

personer utanför gruppen, uppfattar gruppens arbetsmässiga autonomi.

En annan aspekt är styrningen av dessa professionella yrkesutövare. Som Mintzberg (1998) och 

Mills et al (1983) påpekar fungerar det i de flesta fall inte att detaljstyra de professionella utan 

ledaren sätter förutsättningarna och begränsar de professionellas befogenheter. Behovet av 

styrning är heller inte lika stort, de professionella vet vad de ska göra och hur de ska göra det. Det 

som behövs är koordinering av deras arbete, något Mintzberg (1998) liknar med metaforen av en 

dirigent som inte styr men koordinerar arbetet av musikerna. Ledaren som för att accepteras 

också ska ha expertkunskapen måste lita på medarbetarnas förmåga. Han eller hon verkar i 

bakgrunden på tre nivåer: på individuell nivå genom stöd, coachning och motivering, på 

gruppnivå genom konfliktslösande och teambyggande samt på organisationsnivå genom 

formande av organisationskulturen (Mintzberg, 1998).

I vår hälso- och sjukvårdskontext är det framförallt läkarna men även sjuksköterskorna som utgör 

professionen. De representerar den dominerande verksamheten och agerar efter en professionell 

etik. Denna professionella etik och tillhörighet kommer alltid att ges prioritet mot styrningsförsök 

utifrån, vilket innebär att vid konflikter kommer det professionella intresset de flesta gångerna att 

gå före organisationens intressen. Dock stämmer professionens mål att vårda och hjälpa ofta 

överens med både organisationen, professionen och den enskildes värderingar. (Katz & Kahn, 

1966 i Aidemark, 1998) Vad gäller legitimitet inom hälso- och sjukvården vill exempelvis 

läkarprofessionen säkerställa att alla uppfattar läkarna och dess arbetsuppgifter som så speciella 

att det bara är de som kan utföra dem och därmed förstärka makten och legitimiteten gentemot 

andra grupper och professioner. 

3.2.5 Spänningar mellan tre dimensioner
Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv går det att se hur det finns spänningar mellan en 

politisk, administrativ och professionell domän5 i Human Service Organisations (Kouzes och Mico, 

1979).  Human Service Organisations definieras som organisationer som tar hand om människor 

och kartlägger eller förändrar deras beteende, egenskaper eller välmående, exempel på 

organisationer är sjukhus, äldreboende och skolor. Varje domän har sitt eget perspektiv och sina 

egna principer, framgångsmått och arbetsmetoder. Individerna i domänen har även till stor del 

samma typ av bakgrund. Domänerna tenderar därför att vara i ständig konflikt med varandra. 

Den politiska domänen består av valda politiker som eftersträvar rättvisa och är uppbyggd enligt 

representativitetsprinciper. Röstning och förhandling blir en del av processen. Den administrativa 

                                                
5 Kouzes och Mico (1979) använder namnen Policy, Management och Service på domänerna.
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domänen består av ledningen och har som mål att öka effektiviteten genom en ökad koordinering 

i organisationen. Den vill ofta driva organisationen på samma sätt som privata företags drivs. 

Den professionella domänen består av professionella yrkesutövare som lärare på universitet eller 

läkare på sjukhus. Målet för dessa är att erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Oftast finns det 

inom professionen utvecklade riktlinjer för hur de ska agera. De professionella ser sig som 

kapabla att styra sitt arbete själva och anser sig ha den största kunskapen om hur kunden ska 

kunna behandlas på bästa sätt. (Kouzes och Mico, 1979)

I den svenska hälso- och sjukvårdskontext som vi kommer att undersöka skulle den politiska 

domänen innebära landstingsfullmäktige som väljs i landstingsvalet var fjärde år. Den 

administrativa domänen blir då sjukhusledningen som inom givna budgetramar försöker få 

sjukhuset att gå ihop ekonomisk samtidigt som de ska leverera kvalitativ service, och den 

professionella domänen blir då läkarna och sjuksköterskorna som efter egna etiska riktlinjer 

betjänar patienterna. 

Varje domän spelar en viktig roll och är organiserad i en struktur som passar domänens primära 

uppgift. Dessa olikheter som bland annat perspektiv, framgångsmått, bakgrund och 

arbetsmetoder innebär att varje domän skapar en egen identitet där de identifierar sig mer med 

sin egen domän än med organisationen som helhet. Skillnaderna mellan domänerna har även den 

effekten att en strategi som är till för att förbättra en domäns verksamhet kan arbeta emot den 

andres. (Kouzes och Mico, 1979) Kopplat till vår studie om balanserat styrkort i sjukvården skulle 

styrkortet kunna leda till bättre styrning för sjukhusledning medan läkarkåren upplever att den 

ökade styrningen begränsar deras handlingsutrymme och således deras förmåga att betjäna 

patienten. Under 90-talet har det inom svensk hälso- och sjukvård skett en förskjutning av 

makten mellan och inom dessa tre domäner. Läkarna har fått släppa lite av sitt inflytande på 

verksamheten till den administrativa personalen, en viss del även till politikerna och sedan har 

sjuksköterskeprofessionen fått ökad makt i och med att de tagit ett större administrativt ansvar 

(Brorström et al, 1999). Lindkvist och Aidemark (2005) förklarar vidare att sjuksköterske-

professionen anammat förskjutningen inom sjukvården till ett tydligare ekonomiskt perspektiv 

vilket medfört att de fått ta mer ansvar och får mer inflytande.

Vad gäller makt och styrning i organisationen är det inte ledningen eller den administrativa 

domänen som har full kontroll, de professionella vill sköta sig själva och politikerna är i själva 

verket överordnade ledningen. Detta skapar en situation där den administrativa domänen 

kommer i kläm och dras mellan de andra domänerna och sina egen mål. Det går även att använda 

domänteorin och dess tre domäner till att förklara varför dessa typer av organisationer upplevs ha 
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en hög osäkerhet. Det är slitningar mellan de tre domänerna med deras olika perspektiv och 

normer som skapar osäkerheten. Det går inte att rationellt komma ur denna osäkerhet utan 

osäkerheten är ett resultat av de tre domänerna som är en naturlig del av organisationen. (Kouzes 

och Mico, 1979) 

3.2.6 Institutionell teori
Den institutionella teorin är bra på att hjälpa till att förklara en organisations struktur och 

agerande när organisationen agerar i en omgivning som utmärks av många regler och 

förväntningar på organisationen (Scott, 1992 i Hatch, 2002). Sjukhus som undersöks i denna 

studie är just sådana organisationer som är starkt begränsade i sitt agerande på grund av 

omfattande yttre påverkan. 

Den institutionella teorin uppmärksammar att organisationer inte bara anpassar sig till sina 

interna mål utan även till det omgivande samhällets värderingar (Hatch, 2002). Dessa värderingar 

leder implicit till att samhället förväntar sig vissa beteenden av en organisation. Dessa 

förväntningar eller krav kan förenklat delas in i två grupper, de tekniska och ekonomiska som 

innebär att organisationen måste producera och utbyta sina produkter på en marknad, samt de 

sociala och kulturella som innebär att organisationer måste spela bestämda roller i samhället samt 

skapa och upprätthålla en viss yttre fasad. Beroende på hur det omgivande samhället ser ut, kan 

en av dessa två grupper av krav dominera. När de tekniska eller ekonomiska kraven dominerar är 

det viktigt att organisationen så effektivt som möjligt förser marknaden med produkter. 

Motsvarande gäller det att anpassa sig till samhällets värderingar, normer, regler och åsikter när de 

sociala eller kulturella kraven dominerar. 

Enligt det institutionella perspektivet finns det en allmän uppfattning om hur organisationer ska 

se ut och hur de skall agera. Strukturella egenskaper som exempelvis byråkrati i offentliga 

organisationer blir till sociala standarder som sedan används för bedömningen av lämplighet. 

(Hatch, 2002) Orrù et al (1991) beskriver även hur institutionell påverkan kan ligga på nationell 

nivå. Med hjälp av några ostasiatiska länder påvisas tydliga skillnader i den nationella miljö som 

påverkar organisationen att vara och agera på ett visst sätt. Dessa skillnader går att hänföra till 

respektive lands sociala och politiska institutioner. 

Ett annat bidrag från den institutionella teorin är begreppet social legitimitet. Social legitimitet 

erhåller organisationen av sin omgivning då organisationens agerande upplevs korrekt. Det 

innebär att organisationen blir accepterad och dess överlevnad säkras. Ju starkare legitimiteten är 

desto mindre är sannolikheten att organisationen ifrågasätts. (Hatch, 2002) Som exempel på detta 
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refererar vi till March och Olsen (1983 i Brunsson, 1990) som nämner att varje amerikansk 

president sedan andra världskriget har introducerat reformer för administrationen men att 

resultatet har varit litet. March och Olsen menar att det aldrig funnits ett stort intresse i resultatet 

av reformen utan att reformen fungerade som ett löfte om framtiden som skapar hopp. Det blir 

här viktigare att skapa och upprätthålla en bild av utveckling och effektivitet än att dessa 

förändringar sker i verkligheten.

3.3 Balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården
I de tidigare två delarna av referensramen har vi gått igenom det balanserade styrkortet och hälso-

och sjukvårdens speciella kontext. Denna tredje del berikar bilden genom att gå igenom en del av 

de erfarenheter som hälso- och sjukvårdsorganisationer har av att implementera och använda 

balanserat styrkort. Därefter avslutas referensramen med en sammanfattning av de viktigaste 

aspekterna av balanserat styrkort och hälso- och sjukvårdens kontext. 

3.3.1 Samlade erfarenheter
Det balanserade styrkortet har fått ett starkt intresse inom hälso- och sjukvården och det finns ett 

antal olika organisationer, nationellt och internationellt, som jobbat med att införa modellen. 

Relaterat till det stora intresse som balanserat styrkort fått inom privat sektor (Olve, 2006) har 

även ett antal undersökningar genomförts för att undersöka hur väl balanserat styrkort fungerar i 

hälso- och sjukvården. I denna del har vi valt att återge ett axblock av dessa undersökningar med 

en betoning på svenska landsting. 

Erfarenheter från Region Skåne

Andersson et al (2000) beskriver i en rapport från KEFU vid institutet för ekonomisk forskning 

vid Lunds universitet hur balanserat styrkort använts i Region Skåne. Utifrån tolv styrkortsprojekt 

beskrivs vilka förutsättningar de olika avdelningarna hade och hur arbetet med införandet av 

balanserat styrkort fortlöpt. Andersson et al (2000) identifierar tre olika typer av förutsättningar 

som skiljde mellan enheterna. Den första skillnaden går att hänföra till vilken sorts verksamhet 

som bedrevs, då det är ganska naturligt att processen med att införa styrkort varierar beroende på 

om det till exempel är en psykiatrisk eller ortopedisk klinik eller beroende på storleken på 

kliniken. Vidare varierade även den organisatoriska stabiliteten mellan de olika enheterna 

beroende på sammanslagningar och ledningsbyten. Den sista skillnaden som identifierades var 

hur väl förtrogen enheten var med projekt inom ekonomistyrning där några av klinikerna 

knappast hade genofört något liknande arbete tidigare medan några av de andra var vana med 

projekt inom kvalitetsarbete eller till och med styrkortsarbete.



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 49

Författarna poängterar att det är svårt att dra några generella slutsatser från de observationer som 

gjorts eftersom några tydliga mönster är svåra att uppfatta. De anser dock att mindre enheter 

verkar klara av att införa styrkortet på kortare tid men att det ändå är svårt att hänföra detta på ett 

klart sätt till just storleksfrågan. Lite förvånande var det enligt Andersson et al (2000) att tidigare 

arbete med styrkort och kvalitetssäkringssystem inte alls behövde innebära något positivt för 

projektet för införandet av balanserat styrkort eftersom det tenderade att cementera arbetssätt 

som var ineffektiva och viss ’projekttrötthet’ kunde uppkomma. Det kunde vara lika effektivt att 

ha en organisation som fick börja på ruta ett eftersom entusiasmen var högre och ineffektiva 

arbetssätt inte hade uppkommigt.

Andersson et al (2000) belyser även hur styrkortsarbetet påverkas av att det genomförs i en 

organisation med en politisk dimension. Eftersom politikerna blir tillsatta genom val gör det att 

strategin för verksamheten kan påverkas drastiskt vid varje valår. Lindkvist och Aidemark (2005)

har i sin bok beskrivit hur bolagiseringen av två sjukhus inom Region Skåne upplevts av de 

inblandade och hur den politiska situationen påverkat de båda sjukhusen. De visar bland annat på 

hur maktskiften väldigt tydligt kan påverka sjukvårdens organisering där ett skifte till 

socialdemokratiskt styre medförde en förändring från bolagisering av sjukhus till en återgång till 

en förvaltningsorganisation. Detta behöver dock enligt Andersson et al (2000) inte påvisa att 

balanserat styrkort passar sämre i offentlig verksamhet eftersom skarpa strategiförändringar är 

något som även finns inom privat verksamhet. Vidare kan styrkortsarbetet medföra att politikens 

arbetsformer förändras då arbetet med målformulering och uppföljning hamnar mer i fokus. 

Andersson et al (2000) trycker vidare på att balanserat styrkort kan fungera som en utgångspunkt 

för dialog mellan de som sitter i beslutsfattande ställning och de som befinner sig inom den 

operativa verksamheten. Genom att skapa en dialog kan förståelsen för vilka konsekvenser 

politiska prioriteringar får förbättras vilket kan medföra att framtida beslut kan tas med större 

insikt om hur de påverkar den operationella verksamheten. 

Erfarenheter från Jönköpings län

Jönköpings läns landsting var en av de första offentliga organisationerna i Sverige som började 

arbeta med balanserat styrkort. 1996 beslutades att balanserat styrkort skulle ingå som en viktig 

del i både flerårsplaner och årsredovisning. (Christensson et al, 2000) I detta landsting var den 

initiala målsättningen att skapa ett system för jämförelse mellan olika kliniker och sätta 

gemensamma mål enligt Christensson et al (2000) vilka återgett sina erfarenheter som ekonomer 

och klinikadministratörer på berörda sjukhus. Enligt en licentiatavhandling av Andreas Käll 

(2005), där han har undersökt styrkortets väg in i sjukvårdsorganisationer genom att studera 

Jönköpings läns landsting, var det dock möjligheterna för klinikerna att själva sätta agendan för 
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vad som skulle tas med i styrkortet som medförde att enheterna tog till sig konceptet. I de delar 

av organisationen där det balanserade styrkortet bara uppfattades som ett system för ledningen 

att kontrollera ytterligare aspekter utanför ekonomin var uppslutningen bakom konceptet 

betydligt svagare på den operativa nivån. Christensson et al (2000) påpekar att arbetet med 

balanserat styrkort upplevs ha ökat sammanhållningen mellan olika kliniker och dessutom har 

förståelsen för ekonomiska spörsmål förbättras. En ytterligare lärdom som förmedlas av 

författarna är att det var viktigt att tidigt få en grund att utgå ifrån, om för mycket tid lades ner 

utan att något konkret resultat kunde uppvisas riskerade hela projektet att stanna av.

Aidemark (2001a) beskriver i en artikel hur införandet av balanserade styrkort i Jönköpings läns 

landsting stöddes av läkare och sjuksköterskor som ansåg att styrkortsmodellen gav möjlighet att 

bryta fokusen på rent finansiella mätetal och därmed kunna kommunicera en mer omfattande 

bild. Uppfattningen bland dessa anställda var att under 1990-talet hade all uppmärksamhet riktats 

mot de finansiella prestationerna och att det balanserade styrkortet skulle kunna hjälpa till att lyfta 

fram andra viktiga aspekter. Christensson et al (2000) påpekar dock att det varit svårt att förklara 

framförallt för läkarna att styrkortsmodellen inte alltid är lämplig att betrakta ur ett rent 

vetenskapligt perspektiv. Käll (2006) trycker även på att naturvetare generellt kan vara skeptiska 

mot styrkortsmodellen på grund av att måtten inte alltid går att hänföra direkt till de strategiska 

målen.

I en rapport från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet undersöker Hallin och 

Kastberg (2002) hur balanserat styrkort används inom både Jönköpings läns landsting och Region 

Skåne. Deras slutsatser grundar sig i att balanserat styrkort kan ha ett antal olika 

användningsområden men att det är tveksamt huruvida det är möjligt för modellen att tillgodose 

alla dessa områden på samma gång. Därigenom behövs ett val göras för vilka 

användningsområden styrkortet ska ha eftersom det kan vara problematiskt om för många 

områden ska täckas in. Författarna poängterar bland annat skillnaden mellan att ha ett hierarkiskt 

styrsystem eller ett decentraliserat styr- och utvecklingsverktyg. I deras undersökning har inte det 

balanserade styrkortet på ett generellt plan ökat den hierarkiska styrningen utan de har i vissa fall 

noterat hur styrkortet varit del av att öka påverkan nerifrån och upp. 

Erfarenheter från Östergötland

Kollberg (2003) har i en licentiatavhandling analyserat användningen av balanserat styrkort inom 

landstinget i Östergötland. Hon kommer i sin avhandling fram till att styrkortet inte används som 

ett strategiskt styrsystem utan framförallt som ett informationssystem ur vilken ledningen får 

information för uppföljning och planering. En ytterligare aspekt som Kollberg (2003) trycker på
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är att den undersökta avdelningen hade varit involverad i ett omfattande kvalitetsarbete tidigare 

vilket dels medförde en vana vid terminologin som används i styrkortet men dels också att 

negativa erfarenheter från kvalitetsarbetet även påverkade intresset för styrkortet. 

I en magisteruppsats från Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet undersöker Gert 

och Greding (2006) användningen av balanserat styrkort i ett antal primärvårdsenheter inom 

landstinget i Östergötland. Deras slutsats är att organisationen har förutsättningar för att använda 

styrkortet som ett operationellt styrverktyg men för att det fullt ut ska fungera behöver 

landstinget öka fokusen på strategiskt lärande och utveckla en gemensam begreppsbas för hela 

organisationen. 

Erfarenheter från Storbritannien

Genom ett antal fokusgrupper bestående av medarbetare vid Bradford sjukvårdsområde i 

Storbritannien har Randor och Lovell (2003) undersökt vad som krävs för en lyckad 

implementering av balanserat styrkort. Fokusgrupperna identifierade tre huvudsakliga punkter 

vad gäller implementeringen inom deras sjukvårdsområde. Den första var att de allra flesta 

medarbetare oberoende av bakgrund kunde identifiera och förstå en majoritet av de fördelar med 

balanserat styrkort som Kaplan och Norton själva poängterat. Den andra punkten var att fastän 

majoriteten uppfattade ett stort behov av förbättrade prestationsmätningssystem upplevde de inte 

att det balanserade styrkortet för den delen var det system de ville använda för att råda bot på 

problemet. Den sista punkten var att även i de fokusgrupper med mest omfattande skepsis 

gentemot balanserat styrkort fanns det en mottaglighet mot att förbise reservationer på teoretisk 

grund och införa balanserat styrkort för dess praktiska fördelar. 

Olve (2006) beskriver i vår intervju med honom hur han varit involverad i National Health 

Services arbete med balanserade styrkort där fokusen har legat på att utveckla 

personalfunktionens arbete för att öka effektiviteten hos de anställda. Till detta finns också ett 

mål med att värdera hur framgångsrika olika vårdinrättningar är genom att använda ett nationellt 

poängsystem. Genom att offentliggöra poängen för dessa enheter kan vårdtagaren själv få en 

uppfattning om hur bra enheten är och det finns dessutom belöningar såsom ökat självstyre för 

enheter som under en längre tid fått höga poäng. 

3.3.2 En sammanfattande bild
Balanserat styrkort är en metod för att styra medarbetarna i en verksamhet genom att inte bara 

fokusera på finansiella mått utan att ge en helhetsbild av vad som är viktigt för organisationen. 

Det balanserade styrkortet har sin upprinnelse i den kritik som uppkom i USA på 1980-talet om 
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att den ekonomiska styrningen inte hade utvecklats sedan 1920-talet och numera var hopplöst 

föråldrad. Användningsområdena för balanserat styrkort har utvecklats över åren och det 

ursprungliga prestationsmätningssystem som Kaplan och Norton presenterade 1992 har senare 

setts både som ett strategiskt styrsystem och som ett verktyg för att skapa dialog för att ge några 

exempel. 

För att det balanserade styrkortet ska fungera på ett eftersträvansvärt sätt och kunna ge effekt 

krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar gäller styrningen runt om 

styrkortet och arbetet med styrkortet. Det är viktigt att vara medveten att det balanserade 

styrkortet bara är en del i en styrmix där styrkortet för att kunna fungera effektivt behöver 

kompletteras med andra styrmedel. Vi har genomfört en indelning i fyra olika styrmetodsgrupper 

där styrkortet främst tillhör första gruppen tillsammans med budgetering. Från de övriga 

grupperna finner vi styrmedel som roller och ansvar i organisationen, företagskultur samt lagar 

och förordningar med mera. I arbetet med styrkortet finns det också saker av vikt vilket vi vill 

låta våra respondenter hjälpa oss att identifiera. Inom den kritik som uppkommit mot balanserat 

styrkort har det bland annat argumenterats för att införandet av balanserat styrkort varit 

konsultdrivet och att balanserat styrkort inte är anpassat för att skapa en mer interaktiv 

strategiformulering. Vi noterar dock att den svenska anpassningen av balanserat styrkort 

innefattar en förskjutning mot en intressentmodell där top down fokuseringen är mindre påtaglig. 

Den svenska hälso- och sjukvården befinner sig i en komplex situation där ett flertal olika 

aspekter påverkar förmågan att styra organisationerna. För det första är en stor del av hälso- och 

sjukvården i Sverige offentligt ägda och till största del offentligt finansierade, samt styrda av 

folkvalda politiker. Genom att vara en offentlig organisation finns det ett antal olika egenskaper 

som är unika jämfört med ett privat företag. Dessa egenskaper varierar från att organisationen är 

utsatt för mer politisk inblandning och mer offentlig granskning till att chefer inom offentlig 

verksamhet tenderar att vara mindre materialistiska och att de känner en svagare tillhörighet till 

organisationen. Dessutom har det skett en förskjutning hos offentliga organisationer från att vilja 

skilja mellan hur offentliga och privata organisationer styrs till att på senare tid mer och mer 

försöka applicera modeller från privat verksamhet även i offentliga organisationer. För det andra 

är hälso- och sjukvården en professionell organisation där läkarna och sjuksköterskorna är 

ensamma om att besitta expertkunskapen. I sitt dagliga arbete följer de den egna professionens 

etiska regler och är upphov till en del styrningsproblem. 

Inom hälso- och sjukvården har vi även identifierat att det finns spänningar mellan tre domäner 

där de politiska bestämmer övergripande, de administrativa styr på ledningsnivå och de 
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professionella styrs sig själva i det dagliga arbetet. Detta kan bland annat leda till att 

medlemmarna av de tre domänerna känner starkare tillhörighet till den egna domänen än 

organisationen som helhet. Hälso- och sjukvården befinner sig dessutom i en kontext som 

utmärks av många regler och förväntningar som begränsar organisationernas handlingsförmåga. 

Det är därför intressant att se hälso- och sjukvården ur ett institutionellt perspektiv där 

organisationerna behöver agera på ett specifikt sätt för att bli accepterade av allmänheten eller 

med andra ord få social legitimitet. 
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4. Empiri

Nedan presenteras informationen från de två hälso- och sjukvårdsorganisationer som vi har valt 

att undersöka. Vi har valt att presentera information från varje organisation separat då det dels 

finns stora skillnader mellan organisationerna vad gäller storlek, struktur och upptagningsområde. 

Dels är det stor skillnad på deras balanserade styrkortmodeller. Genom en separering vill vi öka 

tydligheten och behålla spårbarheten på informationen.

4.1 Landstinget i Värmland
4.1.1 Strukturen
Landstinget i Värmland, hädanefter förkortat LIV, inrymmer 16 kommuner och ungefär 273 000 

invånare. (LIV.se, 2006a) 2002 var landstingets kostnader 4 000 MSEK och ungefär 92 procent 

utgjordes av hälso- och sjukvården. Landstinget har tillsammans med länets 16 kommuner startat 

Region Värmland som arbetar med tillväxt, marknadsföring och regionalutveckling. (Till för dig, 

2003)

LIV och då även hälso- och sjukvården i landstinget styrs övergripande av landstingsfullmäktige 

och landstingsstyrelsen. Landstingsfullmäktige består av 81 ledamöter som väljs via 

landstingsvalet och är det högsta beslutande organet. Från landstingsfullmäktige väljs sedan 

landstingstyrelsen som består av 17 ledamöter. På uppdrag av landstingsstyrelsen arbetar sedan 

landstingsdirektören som är landstingets högste tjänsteman. För administrativt stöd finns ett 

kansli med sekretariat och sex staber för hela landstinget. Det är staber för ekonomi, information, 

IT, juridik och upphandling, personal samt utveckling. Den operativa verksamheten som nästan 

uteslutande är hälso- och sjukvård sköts av 27 länsverksamheter. Dessa länsverksamheter arbetar 

länsövergripande med en chef för hela länet. (Till för dig, 2003) Vidare drivs primär- och 

sjukhusvården, med 35 vårdcentraler, ett centralsjukhus i Karlstad och närsjukvård och 

länsdelssjukhus i Torsby, Säffle, Arvika och Kristinehamn. Där sjukhusen och 

närsjukvårdsområdena organiseras under lokala ledningar med direkt ansvar för sin ekonomi, 

organisation och produktion samtidigt som länsverksamheter övergripande organiseras centralt. 

(LIV.se, 2006a) För en mer omfattande översikt hänvisas till organisationsschemat i appendix 1. 

År 2000 genomfördes en omorganisering i landstinget då de gick från tre förvaltningar och en 

övergripande till endast en förvaltning som var fokuserad på hälso- och sjukvård. 

Vi har försökt att undersöka hela kedjan från landstinget och ned på Centralsjukhuset i Karlstad. 

Centralsjukhuset i Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmlands befolkning och 

som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. Sjukhuset 
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har cirka 430 vårdplatser och ett 20-tal olika specialiteter, bland annat internmedicin, kirurgi, 

onkologi, barn, hud, intensivvård, samt psykiatri. Centralsjukhuset är med sina 3 200 anställda 

länets största arbetsplats. (LIV.se, 2006b)

4.1.2 Landstingets verksamhetsplan
Varje år tar LIV fram en verksamhetsplan för att styra verksamheten. Det är denna 

verksamhetsplan som blir grunden för hälso- och sjukvården i länet. Verksamhetsplanen är 

ganska omfattande och är indelad i tre större delar: planeringsförutsättningar, ledning och 

styrning samt aktivitetsplan. Före planeringsförutsättningar anges dess värdegrund, 

verksamhetsidé och vision. All verksamhet inom landstinget ska vila på denna gemensamma 

värdegrund som betonar orden Människosyn, Integritet, Uppdraget, Fördelning och Utveckling. 

Värdegrunden innebär att LIV ska ”genomsyras av en humanistisk grundsyn där respekten för individen 

betonas”. Därefter följer verksamhetsidén som förklarar organisationens syfte och visionen som 

anger vad verksamheten vill uppnå. Visionen lyder ”Ett attraktivt, dynamiskt och hälsofrämjande 

Värmland.” Visionen följs sedan av några tolkande rader, 

”Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en 

god folkhälsa och tillgodose behoven av hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstinget ska också verka för en 

positiv regional utveckling.” (LIVs verksamhetsplan, 2006)

Planeringsförutsättningarna innehåller dels lagar, riktlinjer och prioriteringsordning för hur 

sjukvården ska bedrivas samt en prognos över hur den framtida kundutvecklingen kommer att se 

ut. Under ledning och styrning beskrivs landstingets övergripande styrkort och därefter avslutas 

verksamhetsplanen med aktivitetsplanen. (LIVs verksamhetsplan, 2006)

Övergripande styrkort och aktivitetsplan

Landstingets styrkort är indelat i fem perspektiv; 

 Medborgare – God hälsa, livskvalitet och trygghet. 

 Process – Effektiv verksamhet med högsta kvalitet. 

 Utveckling – Ledande i verksamhetsutveckling. 

 Medarbetare – Arbetsglädje. 

 Ekonomi – Effektivt resursutnyttjande. 

LIV har valt att visa på kopplingen mellan perspektiven genom att gestalta styrkortet i en pyramid 

där ekonomi, processer, utveckling och medarbetare utgör basen och medborgare utgör toppen, 

se figur 6 nedan. 
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Figur 6, Perspektivens samband, egen bearbetning, LIVs verksamhetsplan (2006)

Till varje perspektiv finns det två till fyra avgörande framgångsfaktorer kopplade. Varje 

framgångsfaktor har i sin tur ett antal nyckelmått med korresponderande mål. De specifika målen 

för varje framgångsfaktor har delats upp i ett kort tidsperspektiv, 1 år, respektive långt 

tidsperspektiv, 3 år. En övergripande bild av landstingets styrkort återfinns i appendix 2. 

Därefter kommer aktivitetsplanen som specificerar vad som måste göras inom varje perspektiv 

för att uppnå de övergripande strategiska målen. De aktiviteter som gås igenom är omfattande 

och övergripande av typen uppbyggnad av närsjukvården, fokus på folkhälsa och utvidgad 

vårdgaranti. Aktiviteterna är indelade under de olika perspektiven, dock finns det ingen koppling 

mellan aktiviteterna och specifika strategiska mål och framgångsfaktorer. (LIVs verksamhetsplan, 

2006)

Riktlinjer för länsverksamheter och staber

Riktlinjerna för länsverksamheterna och staberna anger att de ska utforma sina 

verksamhetsplaner och styrkort så att landstingets vision och övergripande målsättningar stöds. 

Framgångsfaktorer och nyckelmått för länsverksamheterna får vara fler än de som finns under 

varje perspektiv i det övergripande verksamhetsplan. Handlingsplaner för att uppnå de mål som 

uppsats på övergripande nivå ska tas fram i varje länsverksamhet och stabs verksamhetsplan. 

(LIVs verksamhetsplan, 2006)

4.1.3 Respondenternas bakgrund
Hos LIV har intervjuer genomförts med fem respondenter på olika nivåer. Nedan beskrivs 

kortfattat deras position och bakgrund. För att ge en översikt markeras de intervjuades positioner 

i ett förenklat organisationsschema över LIV. 



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 57

Landstingsdirektören

Internmedicin Totalt 27 länsverksamheter

6 administrativa staber

Karlstad Centralsjukhus Övriga områden

9 avdelningar

Figur 7, Intervjuobjekt LIV, egen bearbetning

Enhetschefen på utvecklingsstaben

är med och ansvarar för landstingets övergripande planering. Hennes enhet hjälper också till att 

verkställa beslut som har tagits i landstingsledningen. Hon är i grunden biomedicinsk analytiker 

och har arbetat i landstinget under en lång period. Hon känner fortfarande att hon har kontakt 

med verksamheten och tillägger: ”den dagen då jag förlorat kontakten med verksamheten har jag jobbat för 

länge här”. Enhetschefen har arbetat med kvalitetsarbete och kvalitetssäkring men aldrig med 

balanserat styrkort innan. 

Verksamhetsutvecklare A och B

Under enhetschefen finns det ett mindre antal verksamhetsutvecklare som arbetar med att driva 

olika utvecklingsprojekt och följa upp verksamhetens resultat. Vi har intervjuat två av dem. 

Verksamhetsutvecklare A är förutom sitt arbete på utvecklingsstaben också anställd på 

internmedicin där hon har varit med och implementerat styrkortet. Hon har tidigare varit 

sjuksköterska under en längre period. Hon har ingen tidigare erfarenhet av ekonomistyrning eller 

balanserat styrkort. Verksamhetsutvecklare B arbetar fulltid på utvecklingsstaben och har drivit 

införandeprocessen av styrkortet. Hon är tidigare konsult och har arbetat mycket med 

ekonomistyrning och även balanserat styrkort. Tillsammans hjälper verksamhetsutvecklare de 

olika cheferna vid implementeringen av styrkortet. 

Klinikchef

Inom internmedicin har vi intervjuat klinikchefen för Karlstad centralsjukhus. Hon ansvarar för 

415 anställda där både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ingår. Hon är i grunden 

sjuksköterska och har även varit avdelningschef tidigare. Hon har ingen tidigare erfarenhet av 

ekonomistyrning och balanserat styrkort. 

Avdelningschef
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arbetar på en av intermedicins åtta avdelningar. Han har ansvar för 24 sköterskor och 16 

undersköterskor men inte över läkarna. Han är sjuksköterska och har arbetat som avdelningschef 

under en längre tid. Han har inte kommit i kontakt med balanserat styrkort tidigare. 

4.1.4 Införandet av modellen
Införandet av styrkort kom att ske över en längre tid i LIV. Enhetschefen på utvecklingsstaben 

började sin tjänst 2003. Då fick hon en önskan från avgående biträdande landstingsdirektören 

som ombad henne att utveckla verksamhetsplanen och att titta på styrkort. Landstinget hade då 

en modell i sin verksamhetsplan som skulle beskriva verksamheten. Modellen kom från 

styrverktyget Lots som används tidigare. Det var en triangel med de tre delarna: ekonomi i balans, 

nöjda medborgare och nöjda medarbetare. Enhetschefen påtalar att modellen kändes ”jädrigt 

tunn” då de inte kommer åt verksamheten och utvecklingen. Så i slutet av sommaren 2003 

presenterade enhetschefen tillsammans med sin överordnade en ny modell, en pyramid med fem 

perspektiv, för landstingsledningen och länsverksamhetscheferna. De tre tidigare perspektiven 

hade kompletterats med processer och utveckling och modellen blev därmed mer lik det 

traditionella styrkortet. Mottagandet var över förväntan, något enhetschefen tror beror mycket på 

att de sakta smugit in modellen, ”vi sa detta är ingen ny modell utan en utveckling av vad vi har”. Därefter 

började utvecklingsstaben arbetet med att formulera framgångsfaktorer utifrån de fem 

perspektiven till verksamhetsplanen för 2004.  

I februari 2004 togs det ett formellt beslut i landstingstyrelsen att LIV skulle ha balanserat 

styrkort som styrmetod. Enhetschefen tror inte att alltför många märkte av att övergången skett 

och att styrkort blev ett formellt styrverktyg. Vid införandet av det balanserade styrkortet tog 

landstinget hjälp av Nils-Göran Olve, expert på balanserat styrkort, som var där och informerade 

hela landstingsledningen. På våren 2004 valdes också internmedicin ut till att bli pilotprojekt för 

införandet av balanserat styrkort i verksamheten. Verksamhetsutvecklare B uppskattar att ungefär 

80 procent av det övergripande styrkortet var klart när de började med internmedicin projektet.

”Vi började faktiskt innan landstinget hade gjort sitt färdigt. Internmedicin är ju en stor enhet på sjukhuset. Det 

finns resurser. Så är det en enhet som ska gå före så är det internmedicin.” (avdelningschef) 

Under en tid var de på internmedicin till och med längre fram med styrkortsarbetet än vad 

landstingsledningen var.

En verksamhetsutvecklare från internmedicin, verksamhetsutvecklare A, och en 

verksamhetsutvecklare på utvecklingsstaben, verksamhetsutvecklare B, drev projektet. Först tog 

internmedicin fram ett styrkort på länsövergripandenivå som sedan fick vara utgångspunkt för 
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avdelningarnas styrkort. Arbetet skulle vara klart i slutet av 2004. Till hjälp anlitades även en 

konsultfirma med erfarenhet inom fältet. 

Klinikchefen på internmedicin förklarar att verksamhetens intresse för modellen uppstod på en 

kvalitetskonferens i Eksjö. Enligt en av verksamhetsutvecklarna, 

”blev nog länsverksamhetschefen tillsammans med en av enhetscheferna väldigt intresserad. Jag vet inte riktigt vilka 

personer det var, men man kan säga att ledningen var väldigt intresserad men jag tror inte det var en helt enkel 

förankringsprocess utåt.” (verksamhetsutvecklare A)

Detta följdes upp med att personer bjöds in från Eksjö för att hålla en föreläsningsserie under 

hösten 2004 för internmedicins ledning och avdelningschefer om hur de använde styrkortet.  

Nästa steg var ett tvådagars seminarium där klinikledning, alla avdelningschefer och 

verksamhetsutvecklare gick igenom hur styrkortet fungerade. Därefter hjälpte 

verksamhetsutvecklarna från utvecklingsstaben avdelningarna med att ta fram ett eget styrkort. 

Detta styrkort togs fram gemensamt mellan alla avdelningschefer och alla doktorer som hade 

ansvar för en viss specialitet.  

”Sen så har vi haft verksamhetsutvecklare till hjälp för att ta fram det på varje nivå så att det även kommer ner 

på avdelningsnivå.” (klinikchef)

”Sedan när vi visste ungefär, det var fortfarande väldigt luddigt det här, samlades vi allihop för att […] 

brainstorma och ta fram ett eget så att säga.” (avdelningschef)

De prövade även till en början att införa styrkort på kliniknivå på internmedicin vilket för LIV 

likställs med sjukhusnivå men kom fram till att det inte tillförde alltför mycket, det blev bara ett 

adderande av avdelningarnas styrkort varav det togs bort. 

På intermedicin i stort uppskattades arbetsmetoden vilket ledde till att intresset steg och att man 

på landstingsnivå inför 2005 kunde besluta att alla länsverksamheter skulle ha påbörjat sitt 

styrkortsarbete under året. Resultatet blev att av 25 verksamhetsområden är det två som inte 

startat upp arbetet på ledningsnivå. Parallellt med detta ledningsarbete har även en del 

verksamheter börjat med styrkort på lägre nivå. Verksamhetsutvecklare B menar att det är svårt 

att uppskatta hur många då vissa har blivit intresserade och hängt på.

”Med tanke på att vi fick beslutet i februari 2004 och då inte ens hade en landstingsövergripande riktigt styrkort 

än då va, så gick det ganska fort.” (enhetschefen angående hela införandeprocessen) 
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Inför 2006 är målet att alla verksamheter skriver sina verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser med stöd av balanserat styrkort samt har implementerat rutiner avseende 

det praktiska arbetet med styrkort. (LIVs verksamhetsplan, 2006)

Varför modellen infördes

Enhetschefen på utvecklingsstaben som var med och införde modellen såg styrkortet som ett sätt 

att få struktur i sitt arbete och lite av en standardisering jämfört med den tidigare 

planeringsprocessen. 

”Det var det jävligaste jag har varit med om att ta hand om. Att få alla de verksamhetsplanerna ifrån 27 

verksamheter som såg fullständigt olika ut allihop. En del var 52 sidor, en del var fyra sidor och när man kom 

till uppföljning och rapportering så var det ingen koll på någonting. Det var så rörigt. Det är en ren 

överlevnadsstrategi om man ska ha någon koll på vad man gör.”

Vidare påpekar enhetschefen hur process- och utvecklingsperspektivet kunde belysa 

kvalitetsaspekter, något som var viktigt för henne. Verksamhetsutvecklare A trycker på det 

enhetliga som ett stort skäl till valet av modellen. 

”Det har ju föregåts av lite andra modeller QUL och Lots, så man har väl sökt något som ska vara mer 

enhetligt.” (verksamhetsutvecklare A)

Mottagandet av modellen

Mottagandet av modellen har varierat i olika delar av organisationen. Enhetschefen förklarar hur 

vissa läkare har varit mycket kritiska och ansett att modellen inte är något att använda. De har 

dock accepterat modellen vilket enhetschefen tror beror på att de flesta cheferna i landstinget är 

läkare. Inom LIV tillfaller styrkortets ansvar dem som har personal- och ekonomiansvar vilket 

oftast inte läkaren har. På internmedicin som exempel är nästan alla läkare med chefsposition 

utvecklingsledare vilket oftast inte innefattar personalansvar. Överlag har sjuksköterskorna, som 

ofta är chefer i linjen, varit mycket positiva till det balanserade styrkortet. Verksamhetsutvecklare 

A förklarar att det till stor del beror på chefen hur mottagandet har sett ut. Om chefen inte är 

delaktig blir inte arbetet med styrkortet bra. Hon anser också i enlighet med enhetschefen att 

läkarna som grupp har varit svårast att få med. Hon förklarar att vissa läkare använt argumentet 

att sjukvården ska styras utifrån medicinska grunder och inte av annat. 

4.1.5 Modellen 
Internmedicin som är en av 25 länsverksamheter har utformat sin verksamhetsplan och sitt 

styrkort med utgångspunkt i landstingets övergripande. Då internmedicin var pilotprojekt har de 

haft mer tid att arbeta med modellen än de övriga verksamhetsområdena. Internmedicins plan 
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och styrkort kan därför inte ses som representativt för det genomsnittliga styrkortet hos LIVs 

verksamhetsområden. Det kan däremot ge en bild av hur LIV har tänkt att verksamhetsområdena

ska arbeta med styrkort samtidigt som det speglar hur det fungerar i en verksamhet.

Internmedicins verksamhetsplan

Internmedicins verksamhetsplan (2006) är på många sätt en spegling av landstingets. Planen 

inleds med landstingets vision, värdegrund och verksamhetsidé som också är vägledande för 

internmedicin. Detta följs av internmedicins uppdrag som förklarar vad internmedicin innebär 

och vad de har för uppdrag, ”Specialiteten internmedicin innefattar handläggning av sådana medfödda och 

förvärvade sjukdomar som kan behandlas med icke-kirurgiska metoder, främst läkemedel.” Därefter kommer 

planeringsförutsättningar som beskriver mycket kortfattat vad internmedicin ska ta hänsyn till i 

sin verksamhet. Detta är en förkortad och anpassad version av landstingets förutsättningar. 

Sedan följer själva styrkortet för internmedicin som inleds med övergripande beskrivning hur 

styrkortet är kopplat till landstingets styrkort, 

”Länsverksamhetens styrkort har utformats så att landstingets vision och övergripande målsättningar stöds. 

Framgångsfaktorerna i varje perspektiv ger en möjlighet att, genom nyckelmåtten, mäta och följa upp 

verksamheten, så att inriktningen verkligen går mot de övergripande, långsiktiga målen.”(internmedicins 

verksamhetsplan, 2006) 

Det förklaras även hur vikten i styrkortet ligger på länsövergripande nivå och internmedicins 

uppdrag för planering och uppföljning av den vård som ingår i det internmedicinska uppdraget. 

Vårdens innehåll och utformning ska dock anpassas efter lokala förutsättningar. Varje avdelning 

och mottagning ska utarbeta sina egna styrkort med lokala nyckelmått utifrån de gemensamma 

övergripande målen. Efter beskrivningen av styrkortet kommer själva styrkortet tydligt på två 

sidor. Under de fem perspektiven beskrivs de strategiska målen som följs av framgångsfaktorer, 

mått samt korta och långsiktiga mål i en kedja. (Internmedicins verksamhetsplan, 2006) Detta kan 

åskådliggöras genom följande exempel som är en del av internmedicins styrkort som återfinns i 

sin helhet i appendix 3.
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Perspektiv Medborgare – God hälsa, livskvalitet och trygghet
Strategiskt mål (1/3) Att vård erbjuds när behov uppstått
Framgångsfaktor (1/3) Att vi har en god tillgänglighet
Mått 1 Andel enheter som uppfyller Vårdgarantin 2005
Kort mål 100 %
Långt mål 100 %
Mått 2 Andelen enheter med återbesök inom planerad tid
Kort mål 75 %
Långt mål 100 %
Mått 3 Medelbeläggning på länsverksamhetens slutenvårdsplatser
Kort mål 85 %
Långt mål 85 %

Figur 8, Exempel på perspektiv, egen bearbetning av Internmedicins verksamhetsplan (2006)

Efter styrkortet kommer handlingsplanen med prioriterade områden. Här kopplas 

framgångsfaktorerna under varje perspektiv ihop med åtgärder för att förbättra resultatet på 

mättningarna. Ovanstående exempelkedja fortsätter:

Framgångsfaktor Att vi har god tillgänglighet
Aktivitet 1 Prioritering av åtgärder som omfattas av vårdgarantin
Aktivitet 2 Årlig patientinventering i slutenvård
Aktivitet 3 Identifiering av patientgrupper som inte ingår i uppdraget

Figur 9, Exempel på framgångsfaktorer, egen bearbetning av Internmedicins verksamhetsplan (2006)

Inspiration till modellen

LIVs styrkortsmodell bär spår av flera källor. Det var på ett möte med Svensk förening för 

administrativ medicin som enhetschefen tillsammans med en medarbetare kom i kontakt med 

Nils Göran Olve, expert på balanced scorecard och ett större konsultföretag. Olve föreläste om 

styrkort i offentlig sektor och konsulterna visade hur de arbetade med att lära ut om styrkort. 

Vidare berättar enhetschefen att de fått modellen färdig från konsultföretaget och att de sedan 

har gjort några mindre anpassningar. Den tydligaste anpassningen som skett var att vokabulären 

har anpassats så att bland annat kritiska framgångsfaktorer blev avgörande framgångsfaktorer. 

Samtidigt är de fem perspektiven i modellen en vidareutveckling av de tre perspektiv de hade på 

LIV innan.

Modellens utseende i organisationen

På frågan om modellen skiljer sig något i organisationen säger verksamhetsutvecklare B: 

”Ja, jag har ju deltagit överallt på alla enheter och bistått med allt material så att det kommer från samma 

modell.” (verksamhetsutvecklare B) 

Enhetschefen påpekar dock att inte alla chefer har tagit emot stödet som erbjudits från 

utvecklingsavdelningen. Nu har hon dock landstingsledningen i ryggen och för första gången får 

ingen på länsverksamhetsnivå ändra på de strategiska målen eller på vision, verksamhetsidé och 

värdegrund. Under länsverksamhetsnivå är det upp till länsverksamheten att formulera hur de på 
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bästa sätt ska sträva efter de strategiska målen. Inom internmedicin beskriver 

verksamhetsutvecklaren hur de har brutit ner landstingets vision och strategiska mål till sina egna 

och förtydligat mer vad det innebär för dem. 

Det finns dock problem med att utgå från en landstingsövergripande nivå. 

”Det här är ju ett bekymmer kan man säga eftersom att det som har efterfrågats i landstingets styrkort är ju ofta 

sånt som kanske inte är riktigt aktuellt ute på en enskild vårdavdelning.” (verksamhetsutvecklare A) 

Verksamhetsutvecklare A pekar dock på att vissa områden fungerar det, som till exempel 

tillgänglighet i vården, samtidigt som hon tror att det går att få bättre kedjor ju mer de jobbar 

med det. 

De olika perspektiven

Enhetschefen för utvecklingsstaben beskriver hur ekonomin ses som en förutsättning för deras 

verksamhet till skillnad från ett slutgiltigt mål. Vidare utreds kopplingslogiken mellan 

perspektiven enligt följande: 

”Ekonomin i botten och sen så har du medarbetarna och utifrån att de utvecklas, att de finns och har rätt 

kompetens och allting så sker hela tiden en utveckling av verksamheten. Om man utvecklar verksamheten blir 

processerna mycket bättre och då blir det till nytta för kunden. Så kunden blir högst upp.” (enhetschefen)

Enhetschefen förklarar därefter arbetsfördelningen med att de olika perspektiven arbetas med 

olika mycket. Det är dock ett mål att alla perspektiv ska få ungefär lika mycket fokus. Från sitt 

arbete på utvecklingsstaben känner hon utvecklingsperspektivet tenderar att bli lite knappt. 

Därefter resonerar hon vidare om att de antingen kunde ta bort medarbetarperspektivet och flytta 

in det i utvecklingsperspektivet eller ta bort utvecklingsperspektivet och låta det ingå i 

processerna någonstans. Hon förklarar sedan angående gränsdragningen mellan perspektiven hur 

det ”är en väldig gråzon mellan medarbetare, utveckling och processer”. Tidsmässigt så tar 

kund/medborgarperspektivet lite mer tid än process och medarbetare. 

”Vi är ju politiskt styrda och det är ekonomi och medborgare som de frågar efter. Det här med utveckling ska ju 

ske ändå.” (enhetschefen)

Verksamhetsutvecklare A som arbetar mycket med internmedicin ser att vad gällande 

fördelningen av arbetsinsats är det ekonomiperspektivet som väger tyngst. 

”Det är det som är styrande, men det känns inte som att man har samma möjlighet att påverka det utan det är 

mer en förutsättning för resten.” 

Hon beskriver sedan hur det blir en del av deras uppgift som verksamhetsutvecklare att förklara 

att det inte handlar om att försöka få mer pengar utan hur de använder de pengar som de har. 
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Detta går emot vad som har varit vanligt i landstinget då man förr beskrivit vad man har gjort 

och har fått pengar utifrån det. Hon förklarar sedan att det är lättast att arbeta med medborgar-

och processperspektivet då det är det som man är upptagen med i verksamheten. Även hon 

trycker på svårigheterna med utvecklingsperspektivet, ”man är ju ovan att tänka så”. 

Klinikchefen på internmedicin förklarar att de har satt medborgare överst men att ekonomi också 

är viktigt. Därefter resonerar hon kring att medarbetare och processer har varit lättare än 

utveckling men det för den anledningen inte är viktigare. Sedan fortsätter hon: 

”Jag tycker det är samma värde i alla perspektiven. Men det har varit olika svårt att klämma fram ett riktigt 

mått.” (klinikchefen)

Verksamhetsutvecklare B förklarar att det inte finns något uttalad riktning mellan perspektiven 

men i verkligheten väger ekonomin tyngst. 

4.1.6 Användningsområden
Här vill vi försöka beskriva hur de använder styrkortsmodellen både inom LIV och på 

internmedicin. Vi är både intresserade av hur styrkortet används på längre sikt och om det 

utvecklas samt hur det används i den dagliga verksamheten om så är fallet. Då modellen kan ha 

många användningsområden och den bara har varit i bruk i ungefär två år tyckte vi att det även 

kunde vara intressant att höra vad de tror om nya alternativa användningsområden. 

Användning av styrkortet

Inom landstinget och på internmedicin har de använt styrkortet i lite mer än ett år. De har båda

uppdaterat och utvärderat sina styrkort en gång. Enligt verksamhetsutvecklare B börjar de få 

rutin på att samla in information från styrkortet även om de har en liten bit kvar tills det sker utan 

problem. 

Verksamhetsutvecklare A menar att användandet av styrkortet beror på hur man är som chef. 

Samtidigt säger hon att ju mer chefen använder metoden desto mer stöd kan personen få av den 

medan det annars finns en risk att lite användande leder till att de inte känner sig bekant med 

metoden. Hon beskriver att många av avdelningscheferna tänker i perspektiven när de har 

medarbetarsamtal och att en del även har använt värdegrunden och perspektiven på 

utvecklingsdagar med sina medarbetare. Hon fortsätter med att beskriva hur en del har gjort 

tydliga ansvarsområden kopplat till perspektiven, vilket olika grupper i avdelningen jobbar inom. 

Detta är tydligt hos den intervjuade avdelningschefen som arbetat med båda dessa frågor. Både 

verksamhetsutvecklaren och avdelningschefen nämner också att de inom medarbetarperspektivet 

tillsammans har kommit fram till att det är viktigt vilket bemötande patienten får när denne 
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kommer in på sjukhuset vilket har lett till genomförandet av en omfattande patientenkät för alla 

enheter. Avslutningsvis beskriver avdelningschefen hur han har gått igenom hela styrkortet med 

varje medarbetare, ”det är det här vi ska jobba efter, ställer du upp på det?”. Han upplever att 

mottagandet har varit bra vilket han tror till stor del har att göra med att de har utarbetat 

styrkortet själva och det finns en slags samsyn runt det hela.

Klinkchefen beskriver användandet på kliniknivån med tertialrapporten där de har en avstämning 

och ”målar grönt, gult och rött”. Eftersom hon inte har ett styrkort på sin nivå beskriver hon att 

hennes roll mer går ut på att se till att det finns aktivitetsplaner på lägre nivå för att följa upp det 

som har bestämts på länsverksamhetsnivå. Sedan samlar hon ihop dem och ställer krav på dem. 

Angående användandet beskriver hon att hon pratar i termer av styrkort och perspektiv ganska 

ofta. Hon hör även hur andra verkar använda det i sin dialog: 

”det där har vi med i styrkortet eller nu ska vi göra det därför att vi har det och det måttet i styrkortet”. 

(klinikchefen)

Styrkortet som enda övergripande styrverktyg

Styrkortet är det enda övergripande styrverktyg de använder. De använder också budgetering 

men det är ett verktyg inom det balanserade styrkortet. Enhetschefen påpekar dock att även om 

styrkortet är det övergripande styrmedlet så är de på många sätt styrda av annat. 

”Men sen finns det ju planeringsförutsättningar, vi är ju styrda av lagar och förordningar och allt sådant här.” 

(enhetschefen)

Hon ser dock att allt inte kan tas med i styrkortet. Det skulle bli alldeles för många mål att följa 

upp så de har valt att hantera det som planeringsförutsättningar. Vad gäller kvalitetsarbete är det 

en del av styrkortet ”men det ska klämmas in bättre” enligt enhetschefen. Avdelningschefen nämner 

att de har avvikelserapportering avseende patienter och personal som inte är inkopplat i 

styrkortet. Han förklarar att det dock är nämnt i styrkortet då en av framgångsfaktorerna var att 

öka antalet rapporterade avvikelser men att det behandlas som ett sidospår. På samma ämne 

nämner klinikchefen att det finns nyckeltal som de följer upp inom bland annat bemanning, 

sjukkostnader och produktion. Detta håller på att kopplas in i styrkortet men det är inte 

genomfört ännu. 

Arbetet med vision och strategi

Som en del av styrkortsanvändningen var vi även intresserade av hur de arbetade med vision och 

strategi på de olika nivåerna. Klinikchefen förklarar att när de började med styrkort ägnades 

första dagen åt värdegrund och visioner. Hon påpekar också att avdelningarna valde att göra 
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likadant. Hon menar att det ”gav en bra diskussion på varje enhet där man var tvungen att verbalisera vad 

man tyckte”. 

Avdelningschefen förklarar att innan styrkortet existerade knappt arbete med vision och strategier 

på avdelningen: 

”Tills vi fick det här verktyget var det: gör så bra jobb som möjligt så billigt som möjligt.” (avdelningschefen)

Han beskriver att hans chefer bara fokuserat kostnader och det var sällan han fick diskutera 

”kvalitet eller produktion”. Nu i och med styrkortet så tycker han att det är tydligt, ”vi fick ju skapa 

våra egna mål utefter de övergripande målen som finns”. Han erkänner dock att den övergripande 

visionen och strategin inte påverkar honom nämnvärt i hans arbete, ”vi får göra våran egen tolkning”. 

Vidare förklarar avdelningschefen att de i diskussionerna var väldigt bundna av att det var det 

övergripande som skulle gälla. Det han har gjort är att tolka det övergripande vilket han 

beskriver: 

”till exempel att trygghet betyder att vi på avdelningen har tillgängliga vårdplatser så att vi kan ta in dem. Att vi 

har ett professionellt bemötande”. (avdelningschefen)

Vad det gäller tredje delen av visionen, livskvalitet, så förklarar han: 

”Livskvalitet kan vi ju inte bjuda på direkt. Livskvalitet är väl andra saker än sjukvård.” (avdelningschefen) 

Tänkbar styrkortsanvändning

Efter att vi diskuterat styrkortsanvändningen med respondenterna som den såg ut nu hade vi 

några förslag på användningsområden utifrån vår litteraturgenomgång, som vi bad dem ta 

ställning till. Vi ville undersöka om de redan idag använde styrkortet enligt våra förslag, om de 

ansåg det vara intressant att använda styrkortet till det i framtiden och om det skulle vara möjligt 

hos dem eller inom vården i stort. 

Beskrivning av verksamheten

Enhetschefen tycker att de idag använder styrkortet för att beskriva verksamheten. I 

verksamhetsplanen finns verksamheten bra beskriven tack vare styrkortet. Hon medger dock att 

”det fortfarande hänger lite lösa trådar” och att allting inte är rätt kopplat men jämfört med för tre år 

sedan har det verkligen hjälpt. Hon uppskattar också den kortfattade översikten som ges av 

verksamheten med styrkortet. 

”Det är ju bilden, själva styrkortet som är vitsen. Du kan ha en så tunn verksamhetsplan eller så [visar tjock 

plan med fingrarna] men kan du inte ge mottagaren en bra bild så är det ’shit the same’. Det betyder väldigt 

mycket att styrkortet är det, det blir tydligt. Det ligger en vits i att man ska få in det på en A4.” (enhetschefen)
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Klinikchefen pekar på smidigheten med att styrkortet beskriver verksamheten när de får in ny 

personal, ”Det här står vi för och det här jobbar vi mot”.

Samlat mätsystem

Verksamhetsutvecklare A beskriver att styrkortet fungerar mycket bättre som mätsystem på 

intermedicin än vad som tidigare använts. Dock menar hon att inte alla mått i styrkortet är så lätta 

att mäta men hon tror att det kan bli bättre med tiden när de hittar fler bra mått som är lättare att 

mäta. Detta är även något som avdelningschefen håller med om. Han anser att de har kommit 

rätt med vissa mått men att andra är lite sämre. Han tycker dock överlag att det fungerar bra som 

ett mätsystem. 

Verksamhetsutvecklare A påpekar även att det idag är ett problem då styrkortet mer har använts 

som ett internt mätsystem där det bara är den egna chefen som efterfrågar respektive mått. Hon 

ser det som en framtida process att få ihop en kedja mellan nivåerna med måtten. Detta är även 

något som verksamhetsutvecklare B påpekar:

”Idag har verksamhetsområdena fått använda sina egna mätmetoder och sina egna nyckeltal till stor del. I dag har 

man kunna välja egna framgångsfaktorer och områden från vad man tycker är viktigt. Det kanske ska bli mer 

styrning. Omfattande arbete att identifiera nyckeltal pågår som kan komma att samköras med styrkortsarbetet.” 

(verksamhetsutvecklare B)

Klinikchefen tycker att det fungerar tämligen bra med styrkort som mätsystem vid utvärdering av 

personal. 

”Vi har med det på arbetsplatsträffar 10 om året, till exempel även vid lönesamtal och medarbetarsamtal. Om 

någon säger att. Jag är värd jättemycket mer och jag tycker att jag bidrar så mycket, då kan jag säga: på vilket vis 

gör du det?” (klinkchefen) 

För uppföljning och utvärdering

Enhetschefen beskriver hur informationen från styrkortet samlas in tre gånger per år i 

tertialrapporter och redovisas. Därefter var det tidigare bara ekonomichefen som fick rapportera 

till högsta ledningen och ifrågasätta. Nu menar dock enhetschefen att det är bättre:

”Nu kan vi komma till både högsta ledningen och till landstingets samordningsgrupp och redovisa och 

ifrågasätta.” (enhetschefen)

Rapporterna sammanställs för alla nivåer där de ska föras in i en gemensam excelbok varje tertial. 

Verksamhetsutvecklare A känner dock att feedbacken på denna rapport kunde ha varit bättre. 
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”Vi på divisionsnivå efterfrågar att det genomförs och vi har med oss det när vi tittar på det övergripande 

styrkortet men det kan nog förbättras.” (verksamhetsutvecklare A)

Enhetschefen känner även att de har fått en stor uppskattning från politikerna i och med att de 

lade till färgerna rött, gult och grönt. 

”Efter man ser det röda kan då gå in i den tjocka rapporten och undersöka varför vi har så mycket rött eller 

grönt.” (enhetschefen)

Klinkchefen menar att de har varit bra på att formulera mål men lite sämre på att följa upp dem 

och se att de nådde till målet tidigare. Hon tror att det är lite karaktäristiskt för sjukvården. Hon 

anser dock att det sker en viss uppföljning nu i och med styrkortet. Enhetschefen är positiv och 

berättar att uppföljning och utvärdering är en stor fördel med styrkortet. 

”Det är fortfarande inte bra men det är sån kvalitetshöjning jämfört hur det var för tre år sedan då jag kom in 

här och fick ansvaret, det var jättehemskt.” (enhetschefen) 

Även fast varken klinkchefen eller verksamhetsutvecklare A känner att återkopplingen inte är helt 

bra är avdelningschefen nöjd med uppföljningen. Han anser att det fungerar bra men att det 

skulle kunna förbättras med bättre och lättare mål. 

”Det är spännande och se hur man rör sig från tertial till tertial och kunna rapportera det, nu har det gått 

jättebra. De här 4:a månaderna har det gått helt kasst, vad kan det bero på?” (avdelningschefen)

Han påpekar också att de är till stor grad påverkad andra verksamheter och att de på avdelningen 

inte har full makt över vad deras resultat blir på måtten. 

”Det är doktorn som bestämmer när en patient ska skrivas ut och andra doktorer som bestämmer när folk ska 

läggas in.” (avdelningschefen) 

Avdelningschefen förklarar vidare att de inte har formaliserade handlingsplaner att agera efter 

utan att de i varje tertial samlas och diskuterar hur de ligger till och vad det kan bero på. Han 

beskriver att lösningen till vad som behöver genomföras tas fram i dialog. Slutligen påpekar flera 

av de vi intervjuat att även om det finns viss struktur i rapporteringen så saknas det ett 

datasystem vilket bland annat leder till merarbete.  

För bättre kommunikation

Enhetschefen för utvecklingsstaben ser att styrkortet har lett till en mycket bättre dialog. Hon 

känner dock att det kunde bli ännu bättre uppåt om högsta ledningen tog en mer aktiv roll och 

diskuterade styrkortets resultat med länsverksamhetscheferna vilket de inte gör i dagsläget.
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Verksamhetsutvecklare A tror att alla enhetschefer använder det för att kommunicera sin egen 

verksamhet. Däremot tror hon inte att kommunikationen mellan avdelningen och chefen på 

kliniknivå med hjälp av styrkortet är jättetydlig. Klinikchefen tror att det förs en ganska aktiv 

diskussion på avdelningen om styrkort och måluppfyllelse men hon nämner inget om 

kommunikationen mellan henne och avdelningarna. Avdelningschefen känner att det har 

fungerat bra som kommunikationshjälpmedel. 

”Vi har en komplicerad verksamhet, det är svårt att se vad vi egentligen gör. När det kommer in en patient 

försöker vi göra det bästa möjliga och så kommer nästa och så gör vi likadant.” (avdelningschefen) 

Han menar att styrkortet är ett pedagogiskt instrument där alla kan se vad de faktiskt gör. 

Strategiskt styrsystem

Enhetschefen tror att styrkortet är en bra modell att använda för att få ner strategierna i 

organisationen. Hon skulle dock vilja förbättra deras strategier lite, hon känner att deras strategier 

ibland är lite för taktiska. Samtidigt anser hon att det vore mer effektivt med ett mindre antal 

strategier där de kunde välja ut fokusera några riktigt viktiga strategiska frågor och klara av dem 

för att sedan kunna byta fokus.

Belöningssystem

Enhetschefen och klinkchefen förklarar att ett belöningssystem inte är realistiskt inom 

landstinget. Att det är en skattefinansierad offentlig verksamhet gör det svårt. Enhetschefen 

förklarar även att försöket till individuella prestationsbaserade löner har misslyckats. 

Verksamhetsutvecklare A ser svårigheter i att använda styrkortet som belöningsgrund då det 

förutsätter samma krav på olika verksamheter, något som är svårt i verkligheten. Idag rapporterar 

de olika enheterna vad de själva har valt att ta med i styrkortet förklarar hon. Avdelningschefen 

kopplar belöningssystemtankarna till lönesamtalen där han ibland frågar den anställde vad den 

bidragit med för att ett specifikt mål på styrkortet ska uppnås. Samtidigt pekar han på sin 

situation i vården, ”hur bra jobb vi än gör så får vi aldrig några bonusar”. 

4.1.7 Styrningseffekter
Vi vill här undersöka vilka effekter införandet av balanserat styrkort har lett till inom LIV och på 

internmedicin. Det är även intressant att se vilken effekt respondenterna värderar som den 

starkaste. 

Styrkortets effekter 

Enhetschefen ser den starkaste effekten av styrkortet som ”att det blir någon struktur på det”. Hon 

menar att om de har en grundstruktur kan andra effekter komma av den. Vidare ser hon att 
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styrkortet har färgat dialogen, ”man pratar faktiskt om att styrkort säger så”. Hon tror att 

medarbetarna ser det som ett styrmedel mer och mer. Andra effekter som enhetschefen ser är att 

informationen har blivit tydligare och att styrkortet gör att medarbetarna känner tillhörighet till 

organisationen på ett tydligare sätt. Slutligen ser hon att det har medfört en bättre översikt och att 

de nu kan se om de ligger bra till vad det gäller andra faktorer än ekonomin.

Verksamhetsutvecklare A tror att en stor fördel med styrkortet är att de har fått en ökad 

medvetenhet om verksamhetens uppdrag, vilka mål de har och vilka områden de ska jobba med. 

Hon ser även att styrkortet har lett till mer enighet i verksamheten om nyckelområden som 

patientsäkerhet och tillgänglighet. Vad det gäller verksamhetsplanen tror hon att det med hjälp av 

styrkortets struktur har blivit enklare att skriva planen och uppföljningar. Hon anser att de har 

fått ett mer systematiskt sätt att arbeta på då de nu vet vad de ska göra.

Klinikchefen ser att styrkortet har medfört att de nu har en gemensam bild att jobba utifrån. Hon 

förklarar, ”vi pratar samma språk och har samma förväntningar”. Avdelningschefen ser effekter i att 

medarbetarna är mer engagerade i verksamhetsresultatet och att de diskuterar ekonomi mer än de 

gjorde tidigare. Han kommenterar även att han nu har fått in mer förbättringsförslag. Vad det 

gäller rapportering känner avdelningschefen att den nu hänger mera ihop tack vare 

styrkortsutformningen. En annan effekt som han fått av styrkortet är att ”de måste lova folk tid för 

forskning, utbildning, utveckling och så” vilket innebär att han nu skickar personal på utbildning. Detta 

var enligt avdelningschefen något som var svårt tidigare dels för att han själv skulle schemalägga 

det och dels för att medarbetarna kände att de inte kunde lämna avdelningen. 

Avseende hur styrningen påverkats menar enhetschefen att då de inte hade någon styrning alls 

tidigare så har de ingen bra referenspunkt till frågan om styrningen har förbättras. Hon tycker att 

styrkortet har förbättrat styrningen och att de nu har en möjlighet till styrning. Hon lägger dock 

till att de måste bli bättre på fokusering och strategikartor för att komma ännu längre. 

Klinikchefen känner inte att de har kommit lika långt, 

”Vi mäter fortfarande men att använda det som styrmedel tror jag vi har en hel del kvar.” (klinikchefen)

Hon förklarar att målet är att vända fokus från att titta bakåt, hur gick det, mot att titta framåt, 

hur vill vi att det ska gå? Hon fortsätter,

”Vi har ju liksom inte jobbat så utan vi har följt upp, hur mycket producerade vi? och hur mycket kostade det?” 

(klinikchefen)
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Utnyttjande av tid och resurser

Enhetschefen tror att resursåtgången med styrkort är ungefär lika hög som tidigare 

styrningsarbete. Hon vet dock att de på internmedicin har lagt ner mycket arbete på styrkortet 

första året för att få igång det, ”men de anser att det är värt det”. 

Verksamhetsutvecklare A beskriver att det på länsnivå nog har blivit lite mer omständligt då de 

nu har mer saker att mäta, 

”vi mäter saker som vi bestämt i styrkortet att vi ska mäta och då har vi bestämt det eftersom det är väldigt 

viktigt och inte för att de finns i systemet. Vi har fortfarande kvar en del som vi måste skicka in ändå, vi är inte 

lika duktiga på att rensa bort det vi inte behöver.” (verksamhetsutvecklare A)

Avdelningschefen förklarar att det var en stor diskussion innan införandet på avdelningen. 

Förväntningarna var att det skulle bli mödosamt och ta mycket tid men han ser nu att det inte var 

fallet. 

”Man har haft ungefär samma diskussioner som man hade förut fast på ett mera strukturerat sätt.” 

(avdelningschefen) 

Vad det gäller krav på ledningen anser enhetschefen att styrkortet ställer större krav på ledningen. 

Hon är dock inte säker på om ledningen själva har insett det. 

4.1.8 Förutsättningar
För att styrmetoden balanserat styrkort ska kunna användas fullt ut krävs det att organisationen 

uppfyller rätt förutsättningar. Vi började med att fråga respondenterna hur de upplevde att 

styrningen av verksamheten såg ut. Detta för att få en uppfattning om kontexten där styrkortet 

sätts in. Därefter undersökte vi vilka förutsättningar de kände var viktiga i arbetet med balanserat 

styrkort och om deras organisation uppfyllde dessa. För att diskussionen inte bara ska vara 

beroende av vad de poängterar för stunden har vi även ett mindre antal förslag som de får ta 

ställning till. 

Styrningsmiljön

Vad gäller styrningsmiljön inom hälso- och sjukvården fick vi en ganska splittrad bild. Både 

enhetschefen och avdelningschefen anser att styrning via regler är det tydligaste styrningssättet i 

organisationen. Verksamhetsutvecklare A och klinikchefen ser dock målstyrning som tydligare än 

regler. Alla verkar vara överens om att individens egna ansvar är viktigt men inte det tydligaste 

styrningssättet. Verksamhetsutvecklare A förklarar att individens egna ansvar var viktigare förr. 
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Förutsättningar för styrkortsanvändande

Enhetschefen svarar snabbt att avgörande för att styrkortet ska fungera effektivt är ledningens 

engagemang, ”att de efterfrågar styrkortet […] och ger feedback”. Verksamhetsutvecklare A ser liksom 

enhetschefen att chefens vilja att använda metoden som den avgörande förutsättningen. 

Samtidigt som hon betonar hur viktigt det är att högsta ledningen står bakom modellen 

förtydligar hon att ’chef’ innebär alla med personalansvar i linjen. Hon förklarar att chefen måste 

göra styrkortet till sitt eget. Klinikchefen ser ett spritt styrkortsarbete i hela organisationen som 

viktigt, något hon tycker har fungerat bra inom internmedicin. Avdelningschefen trycker på 

förankringen av styrkort som den viktigaste förutsättningen, något han har arbetat med via sina 

medarbetarsamtal.

Andra viktiga förutsättningar ser enhetschefen i utbildning av de anställda och att styrkortet 

måste tillåtas att utvecklas till en bra modell över tiden, ”man ska vara lite slarvig i början”. 

Verksamhetsutvecklaren väljer att lyfta fram ett system för uppföljning med tydligt definierade 

ansvarsområden som en betydelsefull förutsättning, ”vems är styrkortet och vem rapporterar man till”. 

Slutligen tycker hon det är viktigt att styrkortet verkligen innehåller de satsningar som ska göras 

och att informationen som tas fram med hjälp av styrkortet används. Avdelningschefen nämner 

att målen i styrkortet är mätbara på ett smidigt sätt som en förutsättning. 

Vid funderingar över vilka förutsättningar som saknades hos LIV och Karlstad centralsjukhus så 

nämner enhetschefen stödet från den högsta ledningen. Hon kände att hon var den som fick 

driva det uppåt samtidigt som hon inte var del av högsta ledningen. Verksamhetsutvecklare A ser 

också att de på LIV saknar stödet uppifrån. 

”Landstingsledningen är tydlig med att det är den här metoden som ska användas. Jag tror dock att de är lite 

osäker på […] hur de förväntar sig att det ska följas upp.” (verksamhetsutvecklare A)

Klinikchefen förklarar att de sedan tidigare har varit ganska dåliga på att arbeta med uppföljning 

men att de nu inte saknar någon specifik förutsättning. 

Förslag på förutsättningar

För att fördjupa diskussionen och få en mer omfattande bild av vad LIV och Karlstad 

centralsjukhus har för förutsättningar för styrkort bad vi även respondenterna att ta ställning till 

ett antal förslag på förutsättningar. Vi var här intresserade om de tyckte att förutsättningarna var 

viktiga och om organisationen uppfyllde dem. 
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Strategikoppling

Enhetschefen anser att det balanserade styrkortet ska vara förankrat i strategin. På övergripande 

landstingsnivå tror hon att det inte behövs styrkort utan att det räcker med att ha strategiska mål. 

Hon vill att styrkorten ska ligga i själva verksamheten och sträva mot strategierna. 

Verksamhetsutvecklare A påtalar också att kopplingen är ganska viktig. Klinikchefen stämmer in i 

resonemanget att styrkortet ska vara kopplat till strategin och menar att ”kärnan måste finnas där”. 

Avdelningschefen är osäker på om det är viktigt med kopplingen. 

Vad det gäller situationen på LIV medger enhetschefen att de fortfarande har en del arbete kvar 

innan strategikopplingen fungerar fullt ut, det blir fortfarande ”lite olika spår”. 

Verksamhetsutvecklare A menar att de har varit mindre bra på att låsa fast vissa områden som 

måste ingå i styrkortet. Följden kan då bli att strategikopplingen försvagas. Avdelningschefen 

tycker att de har förankrade styrkortet i strategin inom internmedicin. Lokalt på hans avdelning 

gick de mycket efter sina egna förutsättningar för att sedan koppla det till övergripande strategi. 

Förankring hos de anställda

Verksamhetsutvecklare A ser att förankringen i organisationen är viktig då det underlättar arbetet 

i verksamheten, detta genom att styrkortet kan diskuteras en gång per år för att sedan ge stöd vid 

beslutsfattandet. Sedan tycker hon inte att det är lika viktigt att de anställda känner till metoden 

som att de vet målen och satsningarna. Som tidigare beskrivits ser avdelningschefen detta som 

den viktigaste förutsättningen. 

Verksamhetsutvecklare A förklarar att det skiljer sig mycket med hur förankrat styrkortet är hos 

de anställda. Skillnaderna beror enligt henne på att olika delar av organisationen har kommit olika 

långt i styrkortsarbetet samt att vissa chefer är mer drivande än andra. 

Kopplat till handlingsplaner

Enhetschefen ser det som en naturlig förutsättning. Verksamhetsutvecklare A tycker det är 

viktigt, ”allt måste hänga ihop annars tror jag att det blir meningslöst”.

Enhetschefen förklarar att första året var inte strategierna, styrkortet och handlingsplanerna för 

landstinget sammankopplade. Hon tror dock att det nu är bra kopplat i arbetet med 2007 års 

verksamhetsplan. Verksamhetsutvecklare A förklarar att på internmedicin som har haft styrkort 

längst så är det kopplat, hon säger dock att det varierar i resten av organisationen. Klinikchefen 

inom just internmedicin förklarar:  
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”Där vet vi precis vad vi ska göra och inte ska göra och när det ska vara klart och hur det ska se ut.” 

(klinikchefen)

Det är den lokala chefen som fördelar ut ansvaret för aktiviteterna i aktivitetsplanen. Dock 

förklarar den intervjuade avdelningschefen att de inte har några formaliserade handlingsplaner. 

Han förklarar det som att de ser vad som är dåligt och fokuserar det istället. 

Tydliga ansvarsområden

Verksamhetsutvecklare A känner att det är viktigt att det är tydligt, hon ser annars en risk att 

inget händer. Hon påpekar att det blir den egne chefens ansvar att se till att det fungerar lokalt. 

Enhetschefen förklarar att på LIV har de en linjestruktur där det är länsverksamhetschefen som 

är ansvarig för sitt styrkort. I de fall där de har brutit ner styrkortet som hos internmedicin så 

följer det linjen. Hon förtydligar att det är de personer som har ekonomi- och personalansvar 

som gör styrkort. Verksamhetsutvecklare A anser att de i organisationen har varit tydliga med 

vem det är som är ansvarig för sin verksamhet. 

Kopplingslogik mellan perspektiven

Enhetschefen ser detta som mycket viktigt. Avdelningschefen ser inte någon koppling mellan 

perspektiven och han tycker inte att det är viktigt om ”det hänger ihop eller inte”.

Enhetschefen förklarar att de inte ännu trycker på kopplingarna mellan perspektiven. Hon ser det 

som att de inte har kommit dit i utvecklingen. Hon är nöjd med att de andra perspektiven 

bredvid ekonomin får ta utrymme. Verksamhetsutvecklare A påpekar att de mer fokuserat arbete 

med varje enskilt perspektiv frikopplat från varandra än kopplingarna emellan. Klinikchefen 

förklarar deras arbete med att första året var det fokuserat på ett perspektiv i taget men nu andra 

året börjar det gå att se sammanhang. Hon menar, ”ju mer man håller på med det desto lättare var det att 

se sammanhang”.  

Utbildning i användningen av styrkortet

Verksamhetsutvecklare A som har arbetat med att utbilda om styrkortet anser det viktigt att 

kunskapen om hur styrkortet fungerar sprids och varför det ska användas samt vilka fördelar det 

ger. Däremot kunskap om själva metoden tycker hon inte är så viktig, det räcker att få en 

introduktion om vad det är och hur det fungerar. Klinikchefen ser deras utbildningsinsatser som 

en lång resa, ”men det var det värt”. Avdelningschefen tycker det räcker på hans nivå att en 

representativ del av personalen förstår innebörden av styrkortet. 
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Avdelningschefen förklarar att de var åtta som samlades i en grupp på avdelningen och fick hjälp 

av verksamhetsutvecklarna för att lära sig om och diskutera fram ett styrkort. Diskussionen var 

mer praktisk med frågor som vad vill vi göra? Vad är viktigt för oss och så vidare. 

4.2 Akademiska sjukhuset i Uppsala
4.2.1 Strukturen 
Akademiska sjukhuset i Uppsala är en del av Uppsala läns landsting. För att få en översiktsbild av 

hur de är organiserade presenteras inledningsvis en kortfattad genomgång.

Landstinget

Uppsala län består av sju kommuner i norra Uppland och delar av Gästrikland och har drygt 300 

000 invånare. (NE.se, 2006d) Uppsala läns landsting har tre olika politiska organ som behandlar 

sjukvårdsfrågor: landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige består av 71 ledamöter och är landstingets högsta beslutande organ och 

har framförallt ansvar för stora och övergripande frågor såsom budgeten. Landstingsstyrelsen 

består av 15 ledamöter och ansvarar för den egna hälso- och sjukvården samt tandvården. Hälso-

och sjukvårdsstyrelsen har också 15 ledamöter som skall företräda befolkningen i Uppsala län och 

har som ansvar att beställa den vård som medborgarna behöver. Uppsala läns landsting bedriver 

ett antal olika verksamheter men Akademiska sjukhuset är den överlägset största mottagaren av 

anslag med 59 procent av fördelningen. (Lul.se, 2006b)

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Akademiska sjukhuset grundades 1708 och föregångare till sjukhuset dateras ända tillbaka till 

1300-talet. (Akademiska.se, 2006) Sjukhuset har 8500 anställda och antalet vårdplatser uppgår till 

1100. På sjukhuset finns det 120 olika mottagningar och de har dessutom 20 riksspecialiteter. 

(Lul.se, 2006a) Kostnaderna 2004 uppgick till 5265 MSEK vilket var 102 MSEK mer än 

intäkterna för perioden. För Akademiska sjukhuset består en tredjedel av omsättningen av vård 

som säljs utanför länet. (Akademiskas verksamhetsplan, 2005) 

Verksamheten vid sjukhuset är organiserat i sju divisioner som har ett antal verksamhetsområden 

under sig. 2004 genomfördes en stor omorganisering där de tidigare 13 centrumen försvann och 

ersattes med de nämnda divisionerna. Anledningen till omorganisationen var att ledningen ville 

erhålla en starkare styrning av sjukhusets verksamheter framförallt inom ekonomi. (Akademiskas 

årsredovisning, 2005) 
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Då Akademiska sjukhuset är relativt frikopplat från landstinget i utveckling och styrning har vi 

valt att enbart fokusera vår undersökning till Akademiska sjukhuset och därmed inte undersöka 

Uppsala läns landsting och kopplingarna där emellan. Den lösa kopplingen är tydlig inte minst då 

Akademiska sjukhuset har en egen vision, egna strategier och egna kärnvärden något som 

centralsjukhuset i Karlstad saknar.

4.2.2 Balanserad verksamhetsplanering
Akademiska sjukhuset använder tankarna bakom balanserat styrkort vid utformningen av sin 

verksamhetsplan. Det är dock inte på samma sätt som hos landstinget i Värmland vars modell 

följer tankarna bakom balanserat styrkort väldigt troget. Verksamhetsplanen hos Akademiska 

sjukhuset är uppställd enligt fyra perspektiv: marknad, processer, medarbetare och ekonomi. 

Arbetet med verksamhetsplanen går under namnet balanserad verksamhetsplanering där hela 

processen från framtagande till uppföljning ingår. Nedanstående bild visar på hur Akademiska 

sjukhuset ser på hur de olika perspektiven ger målen inom verksamhetsplanen.

 Figur 10, Perspektivens samband, egen bearbetning av Akademiskas verksamhetsplan (2005) 

Verksamhetsplanen har tre huvudsakliga beståndsdelar: Verksamhetens inriktning, Nuläge och 

Mål. Verksamhetens inriktning beskriver det uppdrag som sjukhuset har gentemot sina 

intressenter, vidare innehåller den även organisationens vision och kärnvärden. Visionen lyder:

”Akademiska är det universitetssjukhus som finns närmast till hands, oavsett avståndet. Vi är innovativa på 

alla områden, ger det bästa bemötandet och erbjuder de mest intressanta samarbetsformerna.” (Akademiskas 

verksamhetsplan, 2005:4)

Kärnvärdena är de ord som bäst kan beskriva vad Akademiska sjukhuset vill stå för, dessa är 

Ödmjuka, Skickliga och Långsiktiga. 

Nulägesbeskrivningen är uppbyggd i enlighet med de fyra perspektiv som sjukhusledningen valt 

och beskrivningen är till för att ha en utgångspunkt för hur målen ska formuleras. Dessa 

målsättningar är precis som nulägesbeskrivningen indelade i de fyra perspektiven. Förutom dessa 

tre delar avslutas verksamhetsplanen med att beskriva hur handlingsplaner ska formuleras och 

Ekonomi

Marknad Processer

Medarbetare

Mål 2006
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Landstingsdirektören

Division A Division B Totalt 7 divisioner

Sjukhusgemensamma 
administrationen

Verksamhetsområde / totalt 8 stVerksamhetsområde / totalt 14 st

hur allting ska följas upp. Handlingsplanerna ska vara utformade så att det tydligt framgår vem 

som är ansvarig för att målen uppnås och när detta ska vara klart. Uppföljningen av 

verksamhetsplanen sker tertialvis och i samband med årsredovisningen. Även årsredovisningen är 

uppställd efter de fyra perspektiven som verksamhetsplanen har. 

4.2.3 Respondenternas bakgrund
Vi har intervjuat fem individer på olika nivåer på Akademiska sjukhuset. Vi kommer här att 

berätta kort om deras position och bakgrund. 

Figur 11, Intervjuobjekt Akademiska, egen bearbetning

Administrativa chefen

har det övergripande administrativa ansvaret för Akademiska sjukhuset och sitter med i 

sjukhusledningen. Är i grunden tandläkare med kompletterande utbildning inom 

företagsekonomi. Hon har haft ett flertal olika chefsposter inom offentlig verksamhet och varit 

med att driva igenom stora organisationsförändringar innan hon kom till Akademiska. Har även 

haft erfarenhet av att använda styrkort på tidigare arbetsplatser. 

Ekonomidirektören

har det övergripande ansvaret för ekonomi- och controllerarbetet inom sjukhuset, men ansvaret 

för redovisningsarbetet ligger på den administrativa chefen. Är i grunden förvaltningsekonom 

och har jobbat inom flera offentliga förvaltningar på chefsnivå.

A-divisionschefen

är ansvarig för en diversifierad division med ungefär 1300 medarbetare inom 14 

verksamhetsområden och en budget på över 1000 MSEK. Hon är utbildad läkare och har jobbat 

på olika chefspositioner, både som chefsöverläkare och klinikchef, i över 25 år inom flera olika 

landsting. Hon har använt styrkort under en kortare tid på tidigare arbetsplats.
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B-divisionschefen

är ansvarig för en division som består av två tidigare centrum med närmare 1000 medarbetare 

inom 8 verksamhetsområden. Han är utbildad läkare och har jobbat på chefspositioner inom flera 

olika landsting. 

Verksamhetschefen

är sedan ungefär ett år ansvarig för ett verksamhetsområde inom B-divisionen med knappt 200 

anställda och en budget på ungefär 130 MSEK. Hon är läkare och har inte tidigare haft något 

personal- eller budgetansvar men har haft en position som medicinskt ansvarig läkare.

4.2.4 Införandet av modellen
1999 började de första stegen tas mot vad som på Akademiska sjukhuset kallas balanserad 

verksamhetsstyrning och balanserad verksamhetsplanering. Bakgrunden var att flera 

verksamhetsföreträdare efterfrågade en utveckling av planeringsprocessen där inte bara ekonomin 

var i fokus utan även att kvalitet, processer och medarbetare var en del av diskussionen. 

Resultatet var enligt ekonomidirektören att kvaliteten på planeringsprocessen och på 

diskussionerna vid uppföljningen höjdes och att de erhöll en bättre och mer omfattande 

beskrivning av verksamheten. Tidigare hade de haft liknande diskussioner men dessa hade varit 

mer beroende av sjukhusdirektörens detaljkunskaper och därmed erbjöd den nya 

planeringsprocessen en tydligare struktur. Chefen för B-divisionen som under denna tid både 

varit verksamhetschef och centrumchef upplevde att dessa verksamhetsplaner framförallt var 

strukturerade så att avdelningarna först beskrev sin verksamhet vilket följdes av att 

verksamhetschefen samlade in materialet från avdelningarna för att sammanställa de på 

verksamhetsområdesnivå. På samma sätt sammanställde centrumcheferna vad de olika 

verksamhetsområdena hade beskrivit för att få ihop en verksamhetsplan på centrumnivå.

År 2004 gick de in i nästa fas i vilken de fortfarande befinner sig. Första delen av arbetet med 

denna fas var att formulera en övergripande verksamhetsplan för hela sjukhuset. Den balanserade 

verksamhetsplanen utformades för att ramarna för sjukhusets verksamhet skulle bli tydliga under 

de fyra perspektiven och att de underliggande divisionerna skulle kunna bryta ner den 

övergripande planen till sin verksamhet. Ekonomidirektören beskriver vidare hur 

verksamhetsplanen sedan är en grund för förhandlingarna mellan divisionerna och ledningen. B-

divisionschefen förklarar hur den nya verksamhetsplanen är uppbyggd så att den nya 

planeringsprocessen går uppifrån och ner. Från sjukhusledningen där de övergripande målen för 

sjukhuset sätts, där målen brutits ner vidare på divisions- och verksamhetsnivå för att sen 

operationaliseras på avdelningen:
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”Så det som har hänt på Akademiska sjukhuset är att istället för något slag hopskrap, nerifrån och upp, så har 

det blivit en väldigt tydlig styrning […] vi får en förankring men det är också väldigt klart att alla divisioner har 

samma övergripande mål som sjukhusledningen har ställt.” (B-divisionschef)

Varför modellen infördes

Behovet av att strukturera planeringsprocessen var enligt den administrativa chefen dels det som 

nämnts ovan att hitta ett system för att beskriva verksamheten utifrån mer än ett ekonomiskt 

perspektiv och dels att verksamheten under ett antal år inte klarat av att hålla sig inom 

budgetramarna. I samband med detta genomförds en större omorganisation på sjukhuset där 

verksamheten samlades i sju jämstora divisioner för att förtydliga linjeorganisationen så att det 

lättare ska gå att förstå vem som är ansvarig för vad. Den administrativa chefen upplevde att det 

fanns behov av att ha en styrmodell som gick att kommunicera utifrån:

”Vi vill då peka på att vi inte bara styr på ekonomi utan även på andra perspektiv. Ekonomin är en ram och ett 

resultat av vad vi gör i de andra perspektiven.” (administrativa chefen)

Mottagande av modellen

På frågan om hur modellen mottagits av olika grupper på sjukhuset svarade den administrativa 

chefen att hon upplevt att avdelningschefer har varit väldigt positiva och sett möjligheterna med 

att inte bara använda ekonomi för att beskriva verksamheten. Hon upplever vidare att utbildning 

är något som behövs för att säkerställa att alla i organisationen kan ta till sig den balanserade 

verksamhetsplanen. Ekonomidirektören anser att mottagandet skiljer sig åt mellan divisioner 

framförallt efter vilken grad av homogenitet som föreligger. En del divisioner var ganska orörda 

efter omorganisationen medan andra hade en betydligt mer diversifierad verksamhet där det kan 

vara svårt att skapa en gemensam plan för divisionen som inte blir för spretig. Detta är något 

som tydligt visar sig i svaren från de intervjuade divisionscheferna där ena, som är ansvarig för en 

heterogen del, tydligt uttrycker problemen med att divisionen har varit mer fokuserade på att få 

ihop sin verksamhet än att lägga ner tid på verksamhetsplanen. Den andre divisionschefen har 

inte upplevt samma problem förutom att han också kände att den divisionsövergripande 

verksamhetsplanen tenderade att bli ganska lik sjukhuset gemensamma plan, något som även den 

första divisionschefen uttryckte.

4.2.5 Modellen
För att förstå hur Akademiska sjukhusets verksamhetsplan fungerar behövs förutom den 

beskrivning av utseendet som presenterades i avsnitt 4.2.2 även en beskrivning av dess innehåll 

Akademiska sjukhusets modell består som nämndes tidigare av fyra perspektiv: Marknad, 
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Processer, Medarbetare och Ekonomi. Under marknadsperspektivet fokuseras intressenter som 

har förväntningar på sjukhuset såsom patienter, remitterande läkare och uppdragsgivare. Vidare 

är det en stor fokus på Akademiska sjukhusets varumärke eftersom det upplevs vara viktigt för 

att vidmakthålla sjukhusets position inom nationell och till viss del internationell försäljning av 

högspecialiserade vårdtjänster. Akademiska sjukhuset kan hänföra nästan en tredjedel av sin 

omsättning till försäljning av vårdtjänster utanför länet varvid relationerna till dessa kunder anses 

vara kritisk för sjukhusets position. Partnerskap och samarbeten är av denna anledning något som 

fokuseras på inom marknadsperspektivet för att säkerställa dessa intäktsströmmar även i 

framtiden. 

I processperspektivet presenteras tre huvudsakliga processer: hälso- och sjukvård, forskning och 

utveckling samt utbildning. För hälso- och sjukvårdsprocessen fokuseras sjukhusinterna, men 

även delvis externa, vårdkedjor. Inom forsknings- och utvecklingsperspektivet poängteras 

Akademiskas starka koppling till universitetet och det faktum att en stor del av personalen är 

involverade i forskningsprojekt och att en stor del av personalen dessutom är disputerade. För 

utbildningsprocessen poängteras den viktiga relationen dels till grundutbildningen vid 

universitetet och dels omvårdnadsutbildningen vid gymnasieskolor i regionen. Processutveckling 

är vidare en viktig del där ett antal olika projekt genomförs inom vitt skilda delar för att utveckla 

de tidigare nämnda huvudsakliga processerna.

Under medarbetarperspektivet har ledningen framförallt fokuserat på två delar. Dels handlar det 

om arbetsmiljö, där saker som sjukfrånvaro och löneskillnader mellan könen tas upp. Dels är det 

ledarutveckling där sjukhusledningen identifierat att möjligheterna att upprätthålla en 

decentraliserad organisation är beroende av att ha tillgång till chefer som har rätt 

ledarskapskompetens och förutsättningar är viktigt. Inom ekonomiperspektivet är den 

övergripande målsättningen att ha en ekonomi i balans. För att uppnå detta ligger fokusen till stor 

del på att kontrollera personalkostnaderna och att se till att alla nya verksamheter har en god 

kostnadstäckning.

Vid utformandet av modellen valde ledningen att inte ha ett eget utvecklings- och 

lärandeperspektiv utan tanken var att den information som finns under det perspektivet ska vara 

inbakade i de andra perspektiven. Anledningen till detta beslut var att det upplevdes svårt att 

hantera utvecklings- och lärandeperspektivet för sig själv i och med att frågställningarna som ska 

hanteras där väldigt ofta korrelerar med vad som finns i till exempel medarbetar- och 

processperspektiven. Den administrativa chefen påpekar dock att nackdelen är att utveckling och 

lärande inte får en lika tydligt fokus. Verksamhetsplanen har inte uttryckligen nerbrutna strategier 
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för varje perspektiv men däremot finns ett till två inriktningsmål som beskriver vad 

organisationen ska eftersträva inom varje perspektiv. Målen som finns för varje perspektiv i den 

övergripande verksamhetsplanen presenteras i sin helhet i appendix 4.

Inspiration till modellen

Anledningen till att det just blev en styrkortsinspirerad modell förklarar den administrativa chefen 

med att det fanns positiva erfarenheter hos personer i ledande ställning som jobbat med 

modellen på annat håll och att det därför fanns en bas för att använda modellen även på 

Akademiska sjukhuset. Exempelvis hade den administrativa chefen tidigare använt styrkort i en 

mindre verksamhet där hon upplevde att det fungerade bra. Hon hade även varit i kontakt med 

Sahlgrenska och Danderyds sjukhus där styrkortsprocessen upplevdes vara väl förankrad i 

verksamheten. Ekonomidirektören beskriver vidare hur delar av ledningen varit på seminarier 

och föredrag där modellen presenterats och där de fått se hur modellen använts på andra håll 

inom sjukvården. Bland annat besökte de Qulturum, utvecklingscentrum för hälso- och sjukvård i 

Jönköping, där diskussioner förts om hur de arbetat med balanserat styrkort. Både 

ekonomidirektören och den administrativa chefen uttrycker hur inspiration hämtats från Kaplan 

och Nortons publikationer där ekonomidirektören säger: ”det är ju den allmänna trenden”. 

En av anledningarna till att det på Akademiska sjukhuset inte infördes en mer traditionell 

styrkortsmodell var enligt ekonomidirektören att det var väldigt känsligt att tala om modeller som 

balanserat styrkort och allra helst balanced scorecard. Den administrativa chefen beskrev det som 

att:

”Inte minst mot bakgrund att när jag kom hit så var det någon som sa till mig att kom inte hit med några 

treställiga bokstavskombinationer för det har vi haft nog av. Man måste vara lite pragmatisk. Vi utvecklade vår 

modell själva.” (administrativa chefen)

Modellens utseende i organisationen 

Ledningen använder den balanserade verksamhetsplanen för uppföljning av divisionerna som 

ekonomidirektören liknar vid dotterbolag inom en koncern. På verksamhetsområdesnivå är det 

divisionerna som är ansvariga för att uppföljning sker. Av denna anledning är kraven på hur 

planerna ska se ut på divisionsnivå och övergripande nivå ganska hårda där det förväntas att 

divisionerna ska kunna kommunicera sin verksamhet i enlighet med den övergripande planen på 

hela sjukhuset medan det på verksamhetsområdesnivå är upp till divisionen själv att styra. 

Ekonomidirektören poängterar att det är divisionerna som måste se till att de har en modell som 

kan vara en utgångspunkt för kommunikationen mellan divisionerna och verksamhetsområdena. 
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På divisionsnivå har det sett lite olika ut. A-divisionschefen beskriver sin division som ”en liten 

lanthandel” och upplever att omorganisationen som kom ungefär samtidigt som införandet av den 

balanserade verksamhetsplanen fått den mesta av uppmärksamheten och att de därför inte jobbat 

med verksamhetsplanen nog mycket för att den ska kunna ge några större effekter. B-

divisionschefen, som har en organisation som är betydligt mer intakt efter omorganisationen, 

beskrev hur de verksamhetsområden som är underställda honom fått ha divisionens 

verksamhetsplan som ”ledstjärna” i sitt arbete med att utveckla sin egen verksamhetsplan för att 

undvika att dessa planer avviker för mycket från sjukhusets och divisionens. En av 

divisionschefens underställda verksamhetschefer beskrev på samma sätt som divisionschefen att 

den nya verksamhetsplanen hade vänt på arbetssättet från att ha börjat hos avdelningarna till att 

det nu slutar där. Vidare beskriver hon hur hon upplevt att:

”Rubrikerna har varit ganska givna. De har varit helt styrda från division och sjukhusnivå. Så det var inte så 

mycket att fundera över. Ganska fasta ramar, fyll i där.” (verksamhetschef)

De olika perspektivens samband

Vad gäller kopplingar mellan de olika perspektiven erhålls en del olika svar från respondenterna. 

Den administrativa chefen anser att det är det som är själva kärnan med den införda

verksamhetsplanen, att se kopplingar mellan de olika perspektiven. Hon beskriver detta med:

”Men säg att vi inom verksamheten får in någon ny metod som blir så bra, därför att ett antal patienter kommer 

att bli friskare eller överleva mer. Då får det ju det kopplingar på medarbetarperspektivet, vilket typ av kompetens 

vi behöver […]. Det får ju en koppling på att vi kan leverera en annan tjänst än den vi levererar idag, alltså 

kunden och marknaden, kan vi sälja det här till fler än vi gör idag?” (administrativa chefen)

Ekonomidirektören ansåg också att det var viktigt med kopplingar mellan perspektiven där till 

exempel hur de lyckas i medarbetarperspektivet med sjukfrånvaron påverkar ekonomin på ett 

tydligt sätt.

På frågan om han såg någon tydlig koppling mellan perspektiven svarade ena divisionschefen att 

han framförallt upplevde att perspektiven gick in i varandra ofta. Som exempel nämnde han 

processperspektivet som han upplevde som väldigt övergripande och som han upplevde också 

berör de tre andra perspektiven. Den andra divisionschefen upplevde att de inom hennes 

organisation arbetat för lite med verksamhetsplanen i samband med omorganisationen för att de 

ska ha sett samband mellan olika saker i verksamhetsplanen.

Den administrativa chefen beskriver hur hon vill att det ska vara en jämvikt mellan perspektiven 

och att ekonomin ska ses mer som ett resultat av vad som sker i de andra perspektiven. Hon tror 
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dock att de på lägre nivå upplever ekonomin som det viktigaste. Denna bild bekräftas av ena 

divisionschefen som dessutom poängterar att vid sidan av ekonomin finns det en omfattande 

fokus på marknadsperspektivet, i alla fall på högre nivå, eftersom Akademiska sjukhuset får en 

tredjedel av sina intäkter från vård de säljer utanför länet. Vidare poängterar han att medarbetare 

längre ner i organisationen antagligen inte är lika medvetna om marknadskraven som de som 

behöver förhandla om avtal med andra landsting, men att det rent generellt på Akademiska finns 

en hög medvetandegrad på grund av det omfattande varumärkesarbetet. 

När det gäller hur mycket tid som medarbetarna lägger ner på varje perspektiv tror den 

administrativa chefen att det är ekonomin som får mest uppmärksamhet, precis som när det 

gäller vad som upplevs viktigast. Hon lägger till att marknadsperspektivet också får mycket 

uppmärksamhet eftersom det är något som sjukhusledningen har stenhård kontroll på. Om 

förändringar i försäljningen sker mot något av de kontrakterade landstingen är det något som 

direkt tas upp för diskussion för att utröna varför så är fallet. Vidare poängterar den 

administrativa chefen att det nog är processperspektivet som erhåller det största engagemanget:

”Sen vad som engagemanget och tiden läggs på i sjukhuset så är ju det i processperspektivet. Det är ju där vi har 

verksamheten.” (administrativa chefen)

4.2.6 Användningsområden
Under denna del ämnar vi beskriva hur den nuvarande användningen av verksamhetsplanen ser 

ut på de olika enheterna på Akademiska sjukhuset och även belysa hur respondenterna ser på de 

framtida tänkbara användningsområdena.

Användning av verksamhetsplanen

Ekonomidirektören beskriver hur hon anser att verksamhetsplanen är ett sätt för att få ett samlat 

grepp om hur de ska jobba nästa år: ”Vilka krav är det på verksamheten och vilka områden ska vi satsa 

på?”. Vidare berättar hon att verksamhetsplanen fungerar som ett underlag för att kommunicera 

med ägaren om hur verksamheten ska klara av att leverera vårdtjänster i rätt mängd och till rätt 

kvalitet inom de ekonomiska ramar som finns. Slutligen trycker hon på att verksamhetsplanen 

används för att följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivits under året. Denna 

uppföljning sker i månadsrapporter och framförallt tertialvis där verksamhetsplanen ska följas 

upp så att varje enhet kan visa på vad inom planen som är uppfyllt och vad som behöver jobbas 

mer med.

Chefen för B-divisionen berättade hur han upplevde att verksamhetsplanen framförallt förändrat 

sättet som uppföljning utförs i organisationen. Han beskriver hur handlingsplanerna som finns i 
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verksamhetsplanen har med vem som är ansvarig och när det ska vara utfört vilket förenklar 

möjligheterna till att saker och ting verkligen följs upp på ett ordentligt sätt. Vidare redogör han 

för hur månads- och tertialrapporterna, som ekonomidirektören även nämnde, får honom att dels 

erhålla rapporter från enhetscheferna som sen sammanställs på divisionsnivå och dels är han 

ålagd att i tertialrapporterna kommentera hur framgångsrik divisionen är med att genomföra allt 

som stipuleras i handlingsplanerna. Divisionschefen framhåller att det inte på något sätt fungerar 

perfekt ännu men att det numera finns ett strukturerat system som underlättar uppföljningen. 

Något han poängterar är att återföringen från den yttersta sjukhusledningen inte fungerat perfekt 

men han upplever ändå att det är ett prioriterat område där det finns en strävan att bättra sig.

Angående verksamhetsplanen menar A-divisionschefen att ”den inte har levt ett liv man vill att en 

verksamhetsplan ska göra”. Hon upplever att en del av det arbete som egentligen ska ligga i 

verksamhetsplanen i stället genomförs under andra beteckningar där bland annat processarbetet 

delvis drivs inom andra projekt. På grund av omorganiseringen har divisionschefen framförallt 

fokuserat på att skapa ett engagemang bland de anställda där handlingsplanerna varit det 

viktigaste verktyget från verksamhetsplanen:

”Utan istället att de sätter, typ det som jag kallar för ’kylskåpslistor’ som alla på avdelningarna, all personal har 

möjlighet att känna sig delaktiga, som blir någonting att ta på för dem. Kan jag få det att fastna och det tror jag 

har fallit ganska bra ut så tror jag det andra får komma i nästa steg.” (A-divisionschefen)

Verksamhetschefen använder planen bland annat för att konkretisera arbetet med verksamhetens 

inriktning och de visioner de har. Förutom detta används den för att ha som underlag för att 

diskutera hur verksamheten kan struktureras för att uppnå bland annat de kvalitetsmässiga och 

arbetsmiljömässiga mål som verksamhetsområdet har. Verksamhetschefen upplever också att 

verksamhetsplanen genom handlingsplanerna som är kopplade till den skapar en fokusering på 

prioriterade områden. Hon nämner bland annat att arbetet med att minska lustgasutsläppen på 

förlossningsavdelningen tydliggjorts i och med arbetet med handlingsplanerna. 

Ett av flera system

Det finns ett antal olika verktyg och planer som styr Akademiska sjukhusets verksamhet men det 

har enligt den administrativa chefen varit målet att allt som går ska vara inbakat i 

verksamhetsplanen för att undvika att den bara ska bli en i mängden av andra dokument. Hon 

ger exempel på jämställdhetsplaner och arbetsmiljöplaner som blivit integrerade i 

verksamhetsplanen. Vidare redogör hon även för hur politikerna inom landstinget kan ge väldigt 

detaljerade beskrivningar av vad sjukhuset borde jobba med vilket inte riktigt fungerar med hur 

sjukhusledningen jobbar med verksamhetsplanen. Ekonomidirektören anser att förutom 
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verksamhetsplanen styrs även organisationen av budgeten och de produktionsmål som är satta 

för de olika verksamheterna. Dessutom finns precis som divisionscheferna nämner ett 

kontinuerligt arbete med ständig verksamhetsutveckling som pågår parallellt med 

verksamhetsplansprocessen. Verksamhetsutvecklingen är kopplad till verksamhetsplanen genom 

att de övergripande målen är med, men detaljarbetet med vad som ska förbättras och hur det ska 

genomföras återfinns inte där.

Precis som ekonomidirektören upplever chefen för B-divisionen att budgetprocessen även är ett 

tydligt styrsystem inom organisationen. Han upplever att de skulle vara eftersträvansvärt att 

förbättra kopplingen mellan den och verksamhetsplanen eftersom de i nuläget tenderar att löpa 

parallellt utan att riktigt kopplas ihop. Tanken är att budgetprocessen ska ta vid när 

verksamhetsplanerna för de olika enheterna färdigställts men att det hittills i alla fall tagit för lång 

tid innan riktlinjerna för planeringen iordningsställts hos sjukhusledningen för att det ska gå att 

ha färdiga verksamhetsplaner innan budgetarbetet inleds på hösten. 

Arbete med vision och strategi

Den administrativa chefen redogör för hur varumärkesarbetet varit en av grundstenarna i 

strategiarbetet inom sjukhuset tillsammans med de kärnvärden som också ska gälla för hela 

organisationen. Detta är något som alla respondenter refererat till. Arbetet med varumärket 

började innan den nya verksamhetsplanen sjösattes och har lyft fram viktiga frågor om den egna 

identiteten och vad som är Akademiska sjukhusets kännetecken. Ekonomidirektören nämner att 

sjukhusdirektören brukar säga att han inte har några visioner utan att poängen är att alla måste 

kavla upp ärmarna för att sjukhuset ska nå dit det vill, något som även chefen för B-divisionen 

nämner. Han beskriver vidare hur han tycker det är viktigt att man inte har för ”högtflygande visioner 

heller utan de ska vara realistiska”. Verksamhetschefen berättar att hon tycker det är viktigt att ta upp 

de övergripande strategierna och värdegrunden under planeringsmöten för att kunna applicera 

dem på sin egen verksamhet. Det finns de som tycker att ”det är lite lull lull och mjukt” men den 

generella responsen är positiv. Hon tar vidare som exempel att det finns en gammal kultur inom 

sjukhuset som kan bearbetas genom den värdegrund som gäller för alla inom Akademiska:

”sjukhuset […]har haft sina höga, gamla traditioner och tror sig veta bäst i alla lägen och där har det ju i enkät 

visat sig att många i primärvården och även patienter upplever att vi är lite för nobel, gör oss viktiga, Det gäller ju 

ekonomi och prissättning och allting.” (verksamhetschefen)
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Tänkbara användningsområden

Precis som vid intervjuerna hos LIV bad vi respondenterna ta ställning till ett antal tänkbara 

användningsområden för den balanserade verksamhetsplanen och i förlängningen för balanserat 

styrkort.

Beskrivning av verksamheten

Den administrativa chefen upplever att det är viktigt att ha en gemensam bas att utgå ifrån, något 

som en tydlig beskrivning av verksamheten kan bistå med. B-divisionens chef beskiver det som 

att:

”Jag tror ibland att processen med verksamhetsplanen är lika viktig som själva planen när den är färdig. För då 

får du ju en fokusering på: vad är det vi sysslar med och vilka processer är viktiga och sådant. Jag tror att det 

finns ett självändamål i arbetet med den.” (B-divisionschefen)

Verksamhetschefen berättar om hur hon upplever att inventeringar där man går igenom en del av 

en verksamhet eller process i detalj kan vara effektivt eftersom det då erhålls en genomgång av: 

”antal återbesök, väntetider […]  rubbet”. Genom att ha ett material som ytterst detaljerat beskriver en 

viss process finns det goda möjligheter att hitta förbättringar.

Alla respondenterna upplevde mer eller mindre att det nuvarande verksamhetsplanen uppfyllde 

syftet med att beskriva verksamheten, men bland annat B-divisionens chef poängterade att 

beskrivningarna på divisionsnivå tenderar att bli ytterst övergripande. 

Samlat mätsystem

”Jag tror alla medarbetare tycker det är kul när man tittar efter ett år eller under året och ser, oj vad vi har gjort 

mycket. För det är ju den upplevelsen man får när man går igenom listorna.” (A-divisionschefen)

Mätsystem är något som A-divisionschefen anser är viktigt och något som kan vara viktigt när det 

gäller att motivera sina medarbetare. Detta är något som genomgående verkar genomsyra 

respondenternas svar. B-divisionschefen uttrycker hur han anser att målstyrning är något som 

sjukhuset behöver bli bättre på och därmed finns det också behov av ett fungerande mätsystem. 

Han kopplar dessutom ihop behovet av ett mätsystem med handlingsplanernas effektivitet. 

Genom att handlingsplanerna specificerar när och vad som ska vara färdigt behövs det även ett 

system som kan visa när en målsättning är uppfylld vilket ett väl fungerade mätsystem kopplat till 

verksamhetsplanen skulle erbjuda. Chefen för B-divisionen upplevde att det var framförallt inom 

verksamhetsöversynen och processperspektivet som mätningarna kommer in i nuläget. Mycket av 

det som ligger inom kvalitetsområdet registreras och följs upp men att inom de andra 

perspektiven finns behov av att förbättra systemen. 
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Alla respondenterna upplevde att de är en bit på vägen med att ha ett samlat mätsystem men att 

det fortfarande finns många steg kvar att ta. Den administrativa chefen påpekar att de skulle 

behöva göra måtten mer sofistikerade. De har tillgång till en mängd nyckeltal via det 

produktivitetsuppföljning som sker men att de inte har något sätt att relatera alla dessa mått till 

varandra, något som även ekonomidirektören nämner. Vidare poängterar ekonomidirektören att 

deras plan inte riktigt är mogen ännu för att koppla ihop med ett mätsystem likt det balanserade 

styrkortet

För uppföljning och utvärdering

Både den administrativa chefen och chefen för B-divisionen påpekar behovet att ha ett 

fungerande mätsystem för att ha en utgångspunkt för uppföljning och utvärdering. 

Ekonomidirektören kopplar ihop uppföljningen med de andra delarna i handlingsplanerna: ”sätt 

ut ansvariga, när det ska vara klart i tiden och följ upp att det blev som man hade tänkt”. Chefen för A-

divisionen uttrycker sin förhoppning att verksamhetsplanen ska bli en bra utgångspunkt för 

utvärdering inom divisionen framförallt kopplat till de handlingsplaner som medföljer 

verksamhetsplanen. 

Flera av respondenterna upplever att arbetet med uppföljning och utvärdering är något som 

behöver förbättras inom Akademiska sjukhuset men att de trots allt kan uppleva en förbättring i 

och med införandet av den nya verksamhetsplanen. Verksamhetschefen uttrycker hur de inte 

erhåller någon regelbunden utvärdering i form av att få återkoppling på hur hög kvalitet en viss 

behandling har. Ett av få sätt som detta görs förutom via studentuppsatser är de patientenkäter 

som skickas ut inom förlossningen men verksamhetschefen ser fortfarande förbättringspotential 

där. 

För bättre kommunikation

Den administrativa chefen uttrycker att hennes målbild är att verksamhetsplanen ska vara en bas 

för att diskutera kring verksamheten. Ekonomidirektören upplever att den redan nu fungerar väl i 

hennes jobb som underlag för att få ”en bred och balanserad diskussion när vi går ut och träffar 

divisionerna”. Ekonomidirektören påpekar vikten av att fokusera på handlingsplanerna och 

aktiviteterna som är kopplade till dessa. Hon tror att det inte är avgörande hur väl formulerad 

beskrivningen av verksamheten är utan högsta prioritet bör ligga på att uppföljningen alltid 

fungerar. Inom den operativa verksamheten har verksamhetsplanen ännu dock inte fått den roll 

för kommunikationen som ekonomidirektören föreslår. A-divisionschefen anser inte att 

verksamhetsplanen haft någon roll i kommunikationen ännu men att den säkert kan ha det i 
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framtiden. Verksamhetschefen tycker det är viktigt att belysa hur hennes verksamhet är del av en 

vårdkedja som även innefattar andra vårdinrättningar som inte finns inom sjukhuset och där kan 

verksamhetsplanen spela en roll i att förtydliga detta.

Strategiskt styrsystem

”Det är ju det som jag tycker är styrkan men balanserad verksamhetsstyrning. […] Vi är inte där idag men jag 

tycker att det är ett instrument som ju är så pass enkelt så att du kan göra det.” (administrativa chefen)

Den administrativa chefen upplever att verksamhetsplanen har potentialen att bli ett strategiskt 

styrsystem men hon anser att det är viktigt att det inte görs för komplicerat och att informationen 

och kommunikationen runt verksamhetsplanen behöver förbättras. Chefen för A-divisionen 

upplever att arbetet med verksamhetsplanen bygger på att strategierna ska brytas ner till de olika 

verksamheterna inom divisionen fastän arbetet under 2005 inte kom så långt. Några av hennes 

underlydande verksamhetschefer som kom längst inom divisionen ”försökte bryta ner utifrån sin 

speciella värd” vilket var mer än vad divisionschefen krävt men det var något som 

verksamhetscheferna tyckte behövdes för att verksamhetsplanen skulle bli bra. B-divisionschefen 

upplever också att det är en viktig del av verksamhetsplanen eftersom han anser det vara viktigt 

att tydligt betona vad verksamhetens uppdrag verkligen är. Verksamhetschefen beskriver också 

hur sjukhusets strategier och framförallt värdegrund diskuteras under planeringsdagar där det är 

viktigt att förtydliga vad verksamheten verkligen står för.

Belöningssystem

Idag finns det inget belöningssystem på Akademiska även om den administrativa chefen tror att 

det kan vara möjligt i en framtid att koppla det till produktivitetsmått. Hon förklarar även hur det 

skulle vara lättare att införa i en viss del av deras verksamhet som exempelvis labverksamhet men 

”jättesvårt” inom psykiatrin. 

4.2.7 Styrningseffekter
Balanserade verksamhetsplanens effekter

Den administrativa chefen upplever att den huvudsakliga effekten av den balanserade 

verksamhetsplanen är att de numera har ”en bra bas att utveckla styrning och uppföljning ifrån”. Genom 

verksamhetsplanen kan de diskutera utifrån de olika perspektiven för att täcka in marknad och 

kunder, kvalitet och processer, medarbetare vilket medför att ekonomin inte hela tiden är i fokus. 

Men hon uttrycker dock att det fortfarande finns mycket kvar att göra då de har ”en bra bit [kvar] 

innan vi kan stå på podiet och berätta hur framgångsrika vi har varit”. Ekonomidirektören är inne på 

samma spår som den administrativa chefen och betonar hur kvaliteten och vården lyfts fram på 

bekostnad av ekonomin. Hon upplever att det blivit enklare att visa på att en verksamhet som 
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tidigare skulle ha fått kritik för att de inte klarat de ekonomiska målen numera genom 

verksamhetsplanen kan visa på den utveckling som skett i de andra perspektiven. Därmed kan en 

mer rättvisande bild av verksamheten ges.

Chefen för A-divisionen upplever inte att arbetet med verksamhetsplanen ännu gett några större 

effekter, vilket hon delvis hänför till att de inom divisionen inte kommit nog långt med arbetet 

ännu. Arbetet med handlingsplaner är något hon tror kommer uppfattas positivt för 

verksamhetsplanerna för 2006 och 2007 men den första som var för 2005 har inte gjort något 

djupare intryck. Hon upplever ändå att effekterna som efterfrågas har uppkommit inom 

divisionen men att det är svårt att koppla dessa just till verksamhetsplanen:

”Jag kan inte säga att just den här typen av struktur har gett någon effekt men sen när jag säger, det här finns ju 

ändå fast inte formaliserat såklart. Effekterna har säkert kommit men inte haft de etiketterna.” (A-

divisionschefen)

B-divisionschefen å andra sidan upplever att de kan styra betydligt bättre i och med den nya 

verksamhetsplanen. En sak som kanske inte går att hänföra direkt till verksamhetsplanen men 

som ändå är en tydlig effekt av de förändringar som gjorts på sjukhuset är att de för första gången 

på 13 år klarat att gå på budget. Divisionschefen nämner två andra förändringar som också haft 

del i denna ekonomiska förbättring. Dels omorganisationen från 12 centrum till sju divisioner 

och dels att sjukhuset har satsat på ledarutbildning där chefskapet utvecklats. Tillsammans med 

omorganiseringen har verksamhetsplanen hjälpt till att tydliggöra vad som är viktigt för de olika 

enheterna och dessutom har en ökad samsyn erhållits både mellan de olika verksamhetsområdena 

inom en division men även mellan divisionerna. 

Verksamhetschefen, som inte varit i chefsställning innan omorganisationen, beskriver att 

framförallt delaktigheten varit i fokus för henne. Hon upplever framförallt att det varit viktigt att 

aktivera läkargruppen inom verksamhetsområdet för att medvetandegöra ekonomin och 

verksamheten vilket leder till att de får en tydligare bild över ”varför vi gör vad vi gör”. 

Utnyttjande av tid och resurser

Den administrativa chefen upplever att de skulle behöva lägga ännu mer tid på arbetet med 

verksamhetsstyrningen. Dock inte i form av att en hel stab ska jobba med just dessa frågor utan 

att lägga ytterligare tid och resurser på mer utbildning och att tydligare kommunicera 

verksamhetsplanens funktion. Hon tror inte att arbetsbördan på ledningen har ökats på annat sätt 

än att det behövs läggas tid på planering men detta är något som även krävdes tidigare. 

Ekonomidirektören uttrycker hur hon upplever att det krävts mer pappersarbete än tidigare vilket 
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leder till att det finns ett större behov att verkligen utvärdera de effekter som verksamhetsplanen 

får så att det inte produceras en massa planer som inte används. 

Chefen för A-divisionen tror inte att verksamhetsplanen skapar något merarbete när den väl ”får 

trilla på plats nu”. När vi frågade henne om arbetsinsatsen för verksamhetsplanen skiljer sig åt 

jämfört med Lots, som hon arbetat framgångsrikt med på tidigare arbetsplatser, tror hon inte att 

det är någon större skillnad utan det är bara två skilda verktyg för att uppnå samma sak. B-

divisionschefen upplever att den resursåtgång som krävs för förarbetet med verksamhetsplanen 

fås igen när de erhåller ett mer fungerande styrverktyg:

”Så du gör bättre grundarbete och spar tid sen. Jag tror att vi har jobbat mycket mer med det än vad vi gjorde 

tidigare år men samtidigt har vi tydligare instrument för att följa upp så att där spar vi säkert tid.” (B-

divisionschefen)

4.2.8 Förutsättningar
Precis som hos LIV undersökte vi vilka förutsättningar som är viktigt för arbetet med balanserat 

styrkort. Detta genomfördes genom att först titta på vilken styrningskontext som den balanserade 

verksamhetsplaneringen mött. Därefter undersökte vi vilka förutsättningar som är viktiga för att 

arbetet med styrkortet ska lyckas och om dessa fanns inom organisationen. Vi använde oss även 

av samma förslag på användningsområden här som vi gjort hos LIV för att bredda diskussionen. 

Styrningsmiljön

Den administrativa chefen tycker det är viktigt att man kommer ihåg att sjukvården är en ”enormt 

regelstyrd verksamhet” vilket framförallt visar sig i de regler från till exempel Socialstyrelsen som 

föreskriver tillvägagångssätten för många verksamheter.  Hon reserverar sig dock genom att säga:

”Egentligen borde man kanske säga regler men jag säger ju inte det därför att jag vet om jag skulle säga att du får 

inte hoppa högre än 1 meter på det här sjukhuset så skulle de [hoppa] 1,10 eller 1,20 direkt va.” 

(Administrativa chefen)

Chefen för B-divisionen förklarar att han blivit tvingad att styra väldigt mycket med regler efter 

sammanslagningen av de två centrumen som numera bildar hans division. Han var tidigare chef 

för ett utav centrumen och känner att han fick jobbet som divisionschef till stor del för att han 

följde systemet och hade utarbetade regler och rutiner till skillnad från den andra centrumchefen. 

Han beskriver också hur policyfrågorna varit något som inte varit önskvärt för honom att jobba 

med men att det ändå varit nödvändigt. Divisionschefen beskriver hur han hoppas på att 

målstyrningen ska kunna förbättras genom verksamhetsplansprocessen där det är viktigt att få all 
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personal att fundera på vad som är divisionens uppdrag och vad som inte räknas dit. Han 

exemplifierar arbetet med att få vissa frågor från agendan vid möten med:

”nu bråkar vi om lokaler men är det vårt uppdrag att varje överläkare ska ha eget rum bara för att de blir 

överläkare? Det här är en ganska normal fråga, ibland brukar jag gå tillbaka till: vad är vårt uppdrag, vilken 

strategi ska vi ha?” (B-divisionschefen)

Förutsättningar för användandet av verksamhetsplanen

Den administrativa chefen framhåller att sjukhusledningens engagemang är en nyckelfråga för att 

verksamhetsplanen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Hon upplever att så inte varit fallet 

hos dem utan att engagemanget har varierat från person till person. Anledningen till att de inte 

gått så snabbt fram med verksamhetsplanen och i förlängningen balanserat styrkort är att: 

”Varför vi inte har gjort det är ju för att vi hade ett sådant motstånd från början så vi smög in det tror jag.” 

(administrativa chefen)

Ekonomidirektören trycker på att förankring är det viktigaste kriteriet för att nå framgång, ”man 

måste ha verksamhetsföreträdarna med på tåget”. Hon beskriver vidare hur det kan vara problematiskt 

när verksamhetsplanen inte är förankrad i sjukhusledningen:

”vi har ju inte kommit så långt in på 2006 än, så börjar man ifrågasätta de mål som vi tillsammans har tag 

beslut om efter att ha processat dem i olika former och haft seminarier under 2005.” (ekonomidirektören)

Ekonomidirektören upplever att på ett universitetssjukhus där sjukhusdirektören är väldigt 

dominant är det oerhört viktigt att just denne tillsammans med sjukhusledningen verkligen följer 

upp och efterfrågar resultaten kopplade till handlingsplanen. Om medarbetarna inte får någon 

återkoppling när de överträffat målsättningarna riskerar initiativet att snabbt dö ut.

A-divisionschefen anser att det finns två viktiga faktorer för att verksamhetsplanen ska bli bra, att 

planen inte blir för lång och att handlingsplanerna upplevs viktiga. Hon har tydliga åsikter om hur 

verksamhetsplanen borde se ut, ”det ska vara några få sidor och med mål som känns viktiga för sjukhuset”. 

Angående handlingsplanerna tycker hon det är viktigt att det går att arbeta efter dem och att det 

går att mäta resultatet av ansträngningarna. Chefen för B-divisionen anser att de på Akademiska 

sjukhuset har bra instrument för ekonomi- och personaluppföljning men att det finns brister vad 

gäller kvalitets- och patientsidan. Det finns ett kvalitetsuppföljningssystem för avvikelsehantering 

men det har inte enligt divisionschefen fungerat som förväntat. Verksamhetschefen uttrycker hur 

hon tycker det är viktigt att målen ät tydliga men också att medarbetarna har möjlighet att 

förändra sina arbetssätt. 
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Förslag på förutsättningar

För att inte bara fokusera på de förutsättningar som respondenterna upplever vara viktiga bad vi 

dem även ta ställning till ett antal förslag på förutsättningar som vi presenterade för dem.

Strategikoppling

Strategikopplingen upplever den administrativa chefen vara viktigt. Det hon framförallt anser att 

Akademiska saknar är de kritiska framgångsfaktorerna vilka är viktiga för den pedagogiska 

poängen med verksamhetsstyrningen.

”Vi använder kritiska framgångsfaktorer i tänket men inte alls i kommunikationen.” (administrativa chefen)

Förankring hos de anställda

Den administrativa chefen anser att förankringen är viktig och att det är linjechefens ansvar att få 

med sina underordnade. Som nämndes tidigare anser ekonomidirektören att denna punkt är den 

viktigaste för att verksamhetsplanen ska fungera på ett bra sätt. B-divisionschefen upplever att 

förankringen bland de anställda är viktigt men att de fortfarande finns en hel del att göra på detta 

område för sjukhuset.

Kopplat till handlingsplaner

Den administrativa chefen tycker att ju längre ner i organisationen verksamhetsplanen kommer 

desto mer aktivitetsplaner behövs. Genom att fokusera på det och inte lägga lika mycket tid på de 

andra delarna i verksamhetsplanen upplevs det inte lika krångligt och abstrakt. Handlingsplanerna 

är också viktiga på lägre nivå eftersom det ofta är på lokal nivå som det går att påverka. A-

divisionens chef håller med om detta och påpekar:

”Så folk känner att det är lönt att jobba med det. Att det är viktigt. Annars blir det bara någonting i bokhyllan. 

Helst ska alla vara delaktiga. Därför får de inte vara överambitiösa och de måste vara väldigt jordnära.” (A-

divisionschefen)

Även chefen för B-divisionen lyfter fram handlingsplaner som något viktigt och påpekar att han 

upplever att Akademiska lyckats ganska bra hittills på den fronten. Den administrativa chefen 

tror också att det på lägre nivå inom sjukhuset fungerar bra med handlingsplaner, vilket hon 

upplever vara viktigast:

”Om vi ska klara av och ta emot fler patienter så måste vi ju ha någon plan på hur vi ska öka 

öppetförhållandena och få läkare att vara mer på mottagning istället för operation.” (administrativa chefen)
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Tydliga ansvarsområden

Chefen för A-divisionen anser att tydliga ansvarsområden är viktiga något som även B-

divisionschefen håller med om. Han upplever att Akademiska efter omorganisationen har väldigt 

tydlig ansvarsuppdelning mellan olika områden. B-divisionschefen nämner dock att det finns en 

risk i att det blir för strukturerat och att saker som inte finns inom någons ansvarsområden blir 

negligerade. När alla är ansvarstagande och självgående kan det räcka med en väldigt enkel 

organisationsstruktur istället menar han.

Kopplingslogik mellan perspektiven

Den administrativa chefen upplever att den ”pedagogiska finessen” med att ha en tydlig 

kopplingslogik mellan perspektiven är något som är viktigt att eftersträva. Genom att ”man 

bemödar sig lite och förklarar det här så är det inte komplicerat och därför kan man använda sig av modellen även 

om man inte är ekonomisk skolad”. Hon anser att det inte går att förvänta sig att alla medarbetarna 

direkt ska se dessa kopplingar men med lite hjälp och utbildning så skulle det nog fungera bra. 

Dock anser hon att Akademiska har en lång väg kvar innan de är där. Chefen på B-divisionen 

upplever att kopplingarna mellan perspektiven är väldigt tydliga. Han eftersträvar att inte tänka i 

termer av sparbeting där divisionen bara ska skära ner i personal utan när han pratar med sin 

personal är det verksamhetsutveckling som är i fokus eftersom det är så tydligt kopplat till 

ekonomin. På samma sätt ser han kopplingar till medarbetarperspektivet där en effektiv process 

även kan skapa en god arbetsmiljö. 

Utbildning i användningen av modellen

Precis som nämndes i ovanstående stycke tycker den administrativa chefen att utbildning är något 

som behövs för att förståelsen för verksamhetsplaneringen ska öka. Hon anser dessutom att det 

är viktigt att utbildningen inte får bli för teoretisk utan bör vara som ett stöd i den egna 

verksamheten:

”Jag tror inte på att man kan få dem att gå på en utbildning i balanserat styrkort och sen går man hem och ska 

klara det här. Jag tror att man får baka ihop det med stöd i den egna verksamhetsprocessen.” (administrativa 

chefen)
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5. Analys

Ibland är det enkla det självklara, ibland är det tvärtom. I vårt fall är just det enkla det självklara 

vid vårt val av struktur på analysen. I enlighet med studiens frågeställningar kommer vi här i 

analysen att gå igenom delarna: den balanserade styrkortsmodellen, modellens 

användningsområden, styrningseffekter av modellen och förutsättningar för effektiv användning 

av modellen. För att komplettera bilden har vi även valt att i analysens femte och avslutande del 

separat undersöka ett antal aspekter i hälso- och sjukvårdens speciella karaktäristik. I första delen, 

Modellen, kommer vi att undersöka hur landstinget i Värmland och Akademiska har valt att 

utforma sina balanserade styrkortsmodeller. Betoningen kommer här att ligga på eventuella 

skillnader mellan deras modeller och grundmodellen från teorin. Vilka användningsområden 

styrkortsmodellen har hos LIV och Akademiska kommer att analyseras i den andra delen, 

Användningsområden. Den tredje delen, Styrningseffekter, försöker utreda vilka styrningseffekter 

införandet av balanserat styrkort har fått för de undersökta organisationerna. Studiens sista 

frågeställning undersöks i den fjärde delen, Förutsättningar. Här undersöks huruvida LIV och 

Akademiska har den kompletterande styrningen runt det balanserade styrkortet som behövs och 

om de har de förutsättningar som behövs i styrkortsarbetet. Den femte delen, Hälso- och 

sjukvårdens karaktäristik, belyser den speciella miljö som hälso- och sjukvården erbjuder och vad 

det har för implikationer för det balanserade styrkortet. 

5.1 Modellen
För att beskriva de anpassningar som skett av den balanserade styrkortsmodellen kommer vi att 

redogöra för hur de två organisationernas modell ser ut och dessutom beskriva några intressanta 

aspekter av implementeringen för att visa på några av de val som organisationerna gjort och vad 

som har påverkat dem att göra dessa val. Precis som nämnts i empirin har vi funnit tydliga 

skillnader mellan de två organisationernas modell där LIV har en relativt traditionell balanserat 

styrkortsmodell medan Akademiska har en balanserad verksamhetsplan som är baserad på 

tankarna bakom balanserat styrkort. Vi kommer för tydlighetens skull att referera till båda 

modellerna som balanserat styrkort om det inte finns särskilda skäl för att betona skillnaderna. 

5.1.1 Utformningen av de balanserade styrkorten
Precis som nämndes ovan finns det tydliga skillnader mellan hur våra två undersökningsobjekt 

anammat det balanserade styrkortet. Dessa skillnader går dels att hänföra till olikheter mellan 

organisationerna och dels till den speciella karaktäristik som hälso- och sjukvården har.
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Vision och strategi

Basen för det balanserade styrkortet är organisationens vision och strategi. För att styrkortet ska 

uppnå en god funktionalitet krävs det att dessa två delar är väl genomarbetade och tydliga, precis 

som vi nämner i 3.1.4 Utformningen av balanserat styrkort. Landstinget i Värmland, LIV, har i 

sin verksamhetsplan dels beskrivit den värdegrund som all verksamhet ska vila på och dels den 

vision som ska genomsyra hela organisationens verksamhet. Hos LIV valde de enheter som 

skulle införa balanserat styrkort att inleda arbetet med en omfattande diskussion om landstingets 

värdegrund och vision. I och med det balanserade styrkortets intåg blev också visionen och 

strategin tydliggjord eftersom de numera har strategierna för varje perspektiv tydligt visualiserade 

på styrkortet. Framförallt för de som arbetade på avdelningsnivå upplevdes detta som en stor 

skillnad då det tidigare bara varit avdelningens kostnader som diskuterats medan det nu var fokus 

på vilket sätt de kunde verka för att uppfylla landstingets vision och strategier. Dock uttrycktes 

tvivel för hur de på lägre nivå skulle ha möjlighet att utgå från denna vision eftersom ord som 

livskvalitet innefattar väldigt mycket som går utanför avdelningens verksamhet men att det mesta 

av visionen ändå går att omtolka för att passa avdelningen. Dessutom beskrivs det hur hälso- och 

sjukvården generellt inte varit vana att blicka framåt utan fokus har framförallt legat på att titta på 

historiska kostnader och produktionsnivåer.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har varumärkesarbetet varit omfattande under en ganska lång 

tid, vilket medfört en hög medvetandegrad om organisationens uppdrag hos majoriteten av 

medarbetarna. Visionen är relativt väl inarbetad, dock förlorar den styrkraft av att 

sjukhusdirektören uttryckligen sagt att han inte har några visioner utan att det för honom 

framförallt handlar om att arbeta hårt vilket flera av respondenterna nämner. I och med 

varumärkesmedvetenheten har inte arbetet med den balanserade verksamhetsplaneringen haft 

samma roll för att tydliggöra vad verksamhetens uppgift är. På divisionsnivå varierar det huruvida 

de inriktningsmål som finns specificerade i den övergripande handlingsplanen brutits ner vilket vi 

tror delvis går att hänföra till att organisationsförändringarna som skedde 2004 ännu inte riktigt 

”satt sig”. I Akademiskas verksamhetsplan har inte strategierna någon framskjuten roll men de 

inriktningsmål som finns under varje perspektiv fyller den funktion som strategier är menade att 

ha. Det är intressant att notera hur flera av respondenterna framhåller strategiernas roll i arbetet 

med verksamhetsplanen fastän ordet strategi inte existerar i denna. Det nämns även att de ännu 

inte inkorporerat kritiska framgångsfaktorer i verksamhetsplanen fastän de tänker i dessa termer. 

Detta är något vi även upplever går att säga om deras arbete med strategier.
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Perspektiven i de balanserade styrkorten

Kaplan och Nortons ursprungsmodell innehåller fyra perspektiv, finansiella, kund, process samt 

utveckling och lärande. LIV har valt att använda fem perspektiv i sin styrkortsmodell. Förutom 

de fyra perspektiv som Kaplan och Norton (1992) förespråkar har de även lagt till ett 

medarbetareperspektiv. Akademiska sjukhuset har däremot valt att ha fyra perspektiv men där de 

har tagit bort utvecklings- och lärandeperspektivet men precis som LIV lagt till ett 

medarbetareperspektiv. I de undersökta organisationerna verkar utseendet på modellen stämma 

väl överens på olika nivåer. Det som framförallt skiljer sig mellan den översta nivån och de lägre 

nivåerna är vilken detaljeringsgrad som de har. Detta anser vi dock vara väntat eftersom det är 

ganska stor skillnad i hur målsättningar formuleras för ett helt sjukhus jämfört med en enskild 

avdelning eller verksamhetsområde.

Finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet är i grundmodellen tänkt att fokusera på verksamhetens resultat och 

lönsamhet eller med andra ord vilket värde som organisationen tillför ägarna. Detta resonemang 

kompliceras av hur hälso- och sjukvården är finansierad där tyngdpunkten ligger på skattemedel 

och där vinstmålet begränsas till att täcka de egna kostnaderna. Hos LIV är den övergripande 

fokusen på effektiv resursanvändning och budgetbalans, där de upplever att ekonomiperspektivet 

framför allt är en förutsättning för hur de ska kunna arbeta med de andra perspektiven. Hos 

Akademiska uttrycks det dock att det ekonomiska perspektivet kan ses som ett resultat av de 

andra perspektiven vilket är närmare Kaplan och Nortons utgångspunkt. Akademiska sjukhusets 

utgångspunkt i det finansiella perspektivet är att vara resurseffektiva och att ha en ekonomi i 

balans. 

Genom den finansieringsmodell som hälso- och sjukvården har uppstår ett stort problem med att 

organisationerna generellt sett har svårt att påverka intäkterna medan kostnaderna däremot är 

fullt påverkbara. Detta leder till att möjligheterna att påverka det finansiella resultatet genom nya 

behandlingslösningar inte påverkar resultatet om kostnaderna inte minskar, förutsatt att 

organisationerna inte kan erhålla mer skattemedel för sin utvecklade tjänst. Hos våra 

undersökningsobjekt kan vi se att Akademiska genom sin sålda vård i alla fall delvis kan utnyttja 

intäktsökningar för att utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder medan det hos LIV inte 

finns några sådana tecken. Relaterat till finansieringsproblematiken går det även att se hur en 

målsättning om budgetbalans inte skapar incitament för att förbättra sig ytterligare om de väl har 

uppnått detta mål. Hos en kommersiell organisation är det betydligt lättare att argumentera för att 

ju mer aktieägarvärdet ökas desto bättre är måluppfyllelsen, vilket inte alltid är fallet med höga 

budgetöverskott i offentliga organisationer. 
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Kundperspektivet

Kaplan och Norton (1992) beskriver hur kundperspektivet ska fånga organisationens förmåga att 

möta kundernas förväntningar. Problematiken hos hälso- och sjukvården ligger i att det inte alltid 

är lätt att definiera vem som är kunden. Som vi visade i diskussionen om den offentliga 

organisationen finns det en uppdelning mellan konsumtionen av hälso- och sjukvårdens tjänster 

och dess finansiering. Därmed uppkommer en tvetydighet om vem som verkligen kan ses som 

kund. LIV har valt att omdefiniera kundperspektivet till att omfatta medborgare och inte kunder. 

På så sätt får man med patienterna som konsumerar och medborgarna som finansierar tjänsterna. 

Hos Akademiska har de däremot valt att justera kundperspektivet till att ha en stark 

marknadsfokus framförallt på högre nivåer. Det stora beroendet av såld vård gör att eventuella 

förändringar inom marknadsperspektivet har inverkan på sjukhusets möjligheter att bedriva sin 

verksamhet på nuvarande sätt. Genom sin omdefiniering undviker LIV den nämnda 

problematiken med vem de ska se som kund medan Akademiska fortfarande blandar marknads-

och patientmål vilket vi upplever kan leda till en otydlighet över vad som ska prioriteras. Våra 

respondenter på Akademiska upplevde alla att marknadsfokus var något som var påtagligt på 

sjukhuset vilket marknadsperspektivet understryker, därmed anser vi att de kan riskera att 

negligera den vård som erbjuds till medborgarna i det egna länet vilka trots allt står för dubbelt så 

mycket jämfört med den sålda vården. Till detta går det även att lägga att just medborgarna inte 

är nämnda under kundperspektivet utan att det bara är patienter som fokuseras av intressenterna 

från det egna länet.

Processperspektivet

Genom processperspektivet är det tänkt att organisationen ska belysa de processer som krävs för 

att de ska kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt. LIV betonar i sitt styrkort att en 

verksamhets processer ska vara väl dokumenterade och att kvaliteten på dessa processer är god. 

Hos Akademiska sjukhuset innefattar processperspektivet förutom de hälso- och 

sjukvårdsprocesser som LIV betonat även utbildning och forskning. Vi upplever att detta medför 

att perspektivet blir relativt splittrat och att fokusen på de processer som direkt involverar 

patienter får en undanskymd roll. Det är självklart viktigt att även utbildning och forskning får 

uppmärksamhet inom det balanserade styrkortet men vi anser att det skulle vara eftersträvansvärt 

att ge detta ett eget perspektiv eftersom båda dessa processer är framtidsorienterade. Genom att 

ge dem ett eget perspektiv skulle Kaplan och Nortons (1993) tanke med att perspektiven ligger 

på en tidsaxel kunna uppfyllas. Processperspektivet verkar vara uppskattat av många inom hälso-

och sjukvården, framförallt på lägre nivå. De ser det som en möjlighet att få påvisa att deras 

verksamhet inte bara handlar om pengar och kostnader, vilket nämndes av några av våra 
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respondenter. Hos våra undersökningsobjekt nämns QUL och systematisk 

verksamhetsutveckling som exempel på initiativ som medför en tydligare processfokus men även 

Kollberg (2003) visar på att det inom andra landsting finns liknade tankar

Medarbetarperspektivet

Kaplan och Norton har i sina artiklar inte definierat ett eget medarbetarperspektiv utan de har 

istället fokuserat på utvecklings- och lärandeperspektivet där bland annat medarbetarnas 

kompetens kan vara en av de kritiska framgångsfaktorerna. Flera forskare (Ax och Bjørnenak, 

2005; Käll, 2005) beskriver dock hur medarbetareperspektiv varit en del av den skandinaviska 

styrkortsmodellen där en förskjutning från ägarfokus till intressentmodell skett. Kompetens och 

arbetsmiljö är något som både LIV och Akademiska betonar under detta perspektiv men förutom 

detta tar LIV även in frågor om jämställdhet. Hos LIV betonas det på avdelningsnivå hur de fått 

möjlighet att lyfta upp kompetensfrågor på ett bättre sätt i och med det balanserade styrkortet 

och även hur deltagande i verksamhetsplaneringen ökat, något som även poängteras hos 

Akademiska.

Utvecklings- och lärandeperspektiv

Organisationens framtid och hur den ska klara av att utvecklas i framtiden behandlas i 

utvecklings- och lärandeperspektivet. LIV har upplevt problem med detta perspektiv vilket 

exemplifieras med att de upplever att det glider in i andra perspektiv. Det kommer också fram att 

de inom sjukvården inte är vana att tänka i utvecklingstermer och att de är vana att titta bakåt och 

inte framåt. Akademiska, som har valt bort perspektivet, argumenterar för att det inte finns ett 

behov av ett eget utvecklingsperspektiv eftersom de frågorna som skulle behandlas där redan

genomsyrar de andra perspektiven. För att Akademiska ska klara att inte ha ett specifikt 

utvecklings- och lärandeperspektiv anser vi att det krävs att de lyckas betona kompetensfrågorna 

inom medarbetarperspektivet och att utvecklingen av verksamheten i stort täcks in i 

processperspektivet. Hur som helst går de miste om fördelarna som ett eget perspektiv medför 

såsom större uppmärksamhet och tydlighet. Även inom LIV finns funderingar att ta bort detta 

perspektiv vilket vi som sagt anser skulle vara olyckligt. Vanan att tänka i utvecklingstermer och 

blicka framåt är något som båda organisationerna skulle behöva utveckla. Det finns aspekter 

såsom oförmågan att välja kunder och de snabba politiska kasten som påverkar hälso- och 

sjukvårdens möjligheter att planera långsiktigt, men vi kan inte se att dessa skulle vara speciellt 

mycket svårare att hantera än de problem som privata företag utsätts för med osäkra marknader 

och strategiförändringar vid ägarbyten. Utifrån detta resonemang upplever vi att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer i stort sett har samma förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor 

som privata organisationer. 
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Genom att ha med ett utvecklings- och lärandeperspektiv uppfylls som tidigare nämnts den 

tidsaxel som finns med som en av tankarna bakom det balanserade styrkortet. För att hälso-

och sjukvården ska ha ett större utbyte av det balanserade styrkortet anser vi att de behöver 

fokusera detta perspektiv bättre vilket skulle medföra att styrkortsmodellen skulle bli 

tydligare tack vare tidsaxeln och framförallt att organisationerna skulle bli bättre på att 

hantera framtidsfrågor som utveckling och kunskap.

Handlingsplaner

I sina artiklar trycker inte Kaplan och Norton speciellt hårt på handlingsplanernas funktion fastän 

de är en del i styrkortsmodellen (Kaplan och Norton, 1996). Hos de båda undersökningsobjekten 

är aktivitets- och handlingsplaner något som får mycket uppmärksamhet. Hos Akademiska är 

handlingsplanerna starkt fokuserade, på vissa divisioner är det dessa som betonas hårdast av 

verksamhetsplaneringen i kommunikationen med de underställda verksamhetscheferna. Aven på 

divisioner med mer välutvecklade verksamhetsplaner anses handlingsplanerna ha förenklat 

uppföljningsmöjligheterna inom organisationen eftersom dessa preciserar vem som är ansvarig 

och när det ska vara klart. Hos LIV fanns en fokus på handlingsplanerna, fastän de inte 

betonades lika hårt som vid Akademiska. En respondent hos LIV betonade att dessa förtydligade 

vad som ska göras och vem som är ansvarig. Till skillnad mot Akademiska där handlingsplanerna 

betonades hårdare ju längre ner i organisationen vi kom, hade LIV inte formaliserade 

handlingsplaner på avdelningsnivå utan styrkortet fick indikera vad som fungerade dåligt och 

sedan diskuterade de fram en lösning. Kaplan och Nortons avsaknad av diskussion angående 

handlingsplanernas roll i styrkortsarbetet anser vi kan gå att hänföra till det ledningsperspektiv de 

genomgående har. För de medarbetare som befinner sig längre ner i organisationen kan dock 

handlingsplanerna vara det som är det mest påtagliga av det balanserade styrkortet och därmed 

den del som får mest uppmärksamhet. På så sätt verkar det som handlingsplanerna passar bra in i 

hälso- och sjukvårdskontexten. På den operativa nivån får de konkreta mål på vad de ska uppnå 

och när det ska ske. Samtidigt konstaterar vi att ju mer konkreta och tydliga handlingsplanerna är 

desto lättare är det för medarbetarna att följa dem. Vi ser även att användandet av slutdatum och 

att det finns ansvariga för aktiviteterna förstärker styrkortets styreffekt.

Sambanden mellan perspektiven

Kaplan och Norton har identifierat två viktiga aspekter av sambanden mellan perspektiven. Dels 

att de olika perspektiven i styrkortet ligger på en tidsaxel och dels beskriver de ett orsaks- och 

verkanssamband där det finns en kedja från utvecklings- och lärandeperspektivet fram till det 

finansiella perspektivet (Kaplan och Norton, 1993; 2000).  Nørreklit (2000) har kritiserat detta 
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påstådda orsaks- och verkanssamband bland annat för dess tveksamma empiriska bevisning. Hos 

de två undersökningsobjekten verkar orsaks- och verkanssamband inte varit något prioriterat 

område. Hos LIV är den generella synen vad gäller sambanden mellan perspektiven att det 

framförallt handlar om att se varje perspektiv var för sig utan att se kopplingar mellan dem. 

Styrkortsarbetet har framförallt inneburit att det finansiella perspektivet fått ge utrymme till 

övriga perspektiv. På Akademiska har det inte heller kommit speciellt långt men en respondent 

beskriver hur han själv tänker om ekonomiperspektivet som ett resultat av vad som händer inom 

processer och medarbetare. Som vi uttolkade detta resonemang var det inte på samma sätt som 

Kaplan och Norton förespråkar men att det ändå skapar ett mervärde av att beskriva 

verksamheten i flera perspektiv. Vi ser att i ett tidigt stadium i användandet av modellen är 

sambanden mellan perspektiven inte prioriterade. Vi tror dock att de undersökta organisationerna 

och hälso- och sjukvården i stort skulle kunna tillämpa kopplingslogiken mellan perspektiven om 

än i en förändrad form för att visa på orsaks- och verkanssamband i deras verksamhet. För att 

detta ska gå att uppnå krävs att organisationerna bättre tydliggör vad som ska belysas i varje 

perspektiv och framförallt att medarbetarna får mer ingående utbildning om modellen och hur 

det förväntas arbeta med den. Som det ser ut i dagsläget brister kunskapen på lägre nivåer om hur 

eventuella orsaks- och verkanssamband inom verksamheten ser ut och hur medarbetarna kan 

nyttja styrkortet för att förtydliga dessa.

Mål och mått

Hos både LIV och Akademiska uttrycks önskemål om att förbättra målen och måtten som är 

kopplade till det balanserade styrkortet. LIV upplever att de bara delvis lyckats hitta bra mål och 

mått men de anser att detta är något som kommer bli bättre i kommande styrkort. De har dock 

fokuserat på att ställa upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för de mått som ingår i styrkortet 

vilket är ett steg på vägen mot vad Kaplan och Norton (1996) beskriver som drivande mått och 

resultatmått. Att döma av deras styrkort kan visa mått fungera som drivande under förutsättning 

att de stäms av löpande och inte årsvis. På Akademiska, som inte har kommit lika långt i sitt 

styrkortsarbete, upplevs mätningarna framförallt utvecklade inom processperspektivet men att 

resterande perspektiv behöver förbättras. Hos Akademiska ser vi ingen systematik i användandet 

av resultatmått och drivande mått.  Subjektiva mått bredvid de mer objektiva är däremot något 

som båda organisationerna använder sig av i mindre skala framförallt genom kund- och 

medarbetareundersökningar. 
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5.1.2 Implementeringen av de balanserade styrkorten
Här vill vi kortfattat lyfta ut några intressanta aspekter av de val de båda organisationerna gjorde i 

samband med implementeringen av den balanserade styrkortsmodellen. Genom att göra detta är 

det vår förhoppning att vi bättre kan förstå varför modellerna ser ut som de gör.

Införandet

Vi har noterat vissa likheter i hur styrkortsmodellen smugits in i de båda organisationerna vi 

undersökt. I LIV kommunicerades det som en utveckling av den tidigare styrmodellen Lots men 

med två nya perspektiv, processer och utveckling. På Akademiska var motståndet mot modeller 

med snärtiga bokstavskombinationer omfattande vilket medförde att de valde att inte införa det 

traditionella balanserade styrkortet utan skapade en modell som till stor del baserade sig på 

tankarna bakom det balanserade styrkortet utan att använda sig av namnet. De tror dock att de 

om några år kan ha kommit närmare den teoretiska styrkortsmodellen. 

Motsättningar

I erfarenheterna från Region Skåne fann Andersson et al (2000) att det fanns tendenser till att 

tidigare kvalitets- och styrkortsarbete närmast hämmade möjligheterna att implementera det 

balanserade styrkortet på ett effektivt sätt vilket även understryks av Kollberg (2003) som 

identifierade att missnöjet i vissa delar av landstinget i Östergötland orsakade ett sämre intresse 

för styrkortet. Hos Akademiska går detta att spåra till dels det motstånd som fanns mot ännu ett 

nytt system och dels till hur en respondent upplever det balanserade styrkortet som ett 

ineffektivare styrsystem jämfört med hennes tidigare upplevelser av Lots. Detta visar på att 

framförallt dåliga erfarenheter som medarbetarna fått från andra initiativ tenderar att skapa ett 

motstånd och ett minskat intresse för att engagera sig i att få det balanserade styrkortet att 

fungera vilket Kollberg (2003) trycker på. Ytterligare en aspekt på detta är Brorström et als (1999) 

diskussion om att flera av de reformer som genomförts inom hälso- och sjukvården på senare tid 

inte alltid fått något större genomslag på operativ nivå vilket även skulle kunna medföra att 

medarbetarna på lägre nivå bara ser styrkortet som något för ledningen. En lärdom som går att 

dra från detta är att det är eftersträvansvärt att verkligen ha en genomtänkt plan vid införandet av 

dylika modeller eftersom halvhjärtade försök tenderar att desillusionera medarbetarna och 

därmed minska möjligheterna att driva förändringsprojekt i framtiden. Kopplingen till den 

klassiska berättelsen ”Vargen kommer!” är inte långt borta.  

Ytterligare aspekter på problemen med att införa balanserat styrkort går att dels hänföra till 

diskussionen om hur bland annat läkare ifrågasätter styrkortets teoretiska grund (Randor och

Lovell, 2003; Christensson et al, 2000; Käll, 2006) och dels till diskussionen om storleken på de 
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enheter där styrkortet ska införas (Andersson et al, 2000). Det vi har noterat vad gäller modellens 

mottagande bland läkarna är att det hos LIV funnits vissa tendenser till att läkargruppen har 

opponerat sig, men detta är inte bara relaterat till läkarnas ifrågasättande av teorin bakom 

styrkortet utan framförallt kopplat till den ökade kontroll som modellen medför, detta är något vi 

kommer att gå igenom under 5.5, Spänningarna inom hälso- och sjukvården. Huruvida storleken 

på enheten som infört det balanserade styrkortet påverkar införandeprocessen är inget som våra 

respondenter noterat men det vi kan reflektera över är att det finns en tydlig storleksskillnad 

mellan internmedicinklinken vid LIV och de dubbelt så stora undersökta divisionerna på 

Akademiska. Detta kan vara en av anledningarna till att LIV haft lättare att införa det balanserade 

styrkortet jämfört med Akademiska sjukhuset.

Hierarki eller decentralisering

Det finns en tydlig skillnad mellan hur våra två undersökningsobjekt valt att förhålla sig till 

modellen. Utifrån Kaplan och Nortons resonemang är balanserat styrkort i grunden en hierarkisk 

modell medan andra forskare visat på dess möjligheter att stärka decentraliseringen (Hallin och 

Kastberg, 2002). Hos Akademiska sjukhuset har den balanserade verksamhetsplanen varit en del 

av att stärka tydligheten i linjeorganisationen och därmed öka top down momentet i planeringen. 

Det beskrivs hur detta varit viktigt för att tydliggöra att alla enheter är en del av Akademiska och 

att samma övergripande mål gäller för alla. Inom LIV finns det också en fokusering på top down 

men de trycker även tydligt på bottom up aspekter som att de på avdelningsnivå fick vara med 

vid framtagandet av styrkortsmodellen vilket vi uppfattade var något de upplevde var väldigt 

viktigt för att skapa en delaktighet. Dessutom gavs de en viss frihet att på avdelningsnivå utforma 

styrkortet för att passa deras kontext. En aspekt av denna frihet är att internmedicin låg före 

utvecklingen generellt i landstinget vilket medförde att den landstingcentrala kontrollen inte var 

lika hård. Administratörerna på LIV uttrycker dock en önskan om att processen behöver bli 

hårdare styrd i framtiden. En av respondenterna betonar också behovet av att cheferna som har 

ansvar för ett styrkort också känner att de äger sitt eget styrkort för att det ska få en bra 

förankring. Genom att både behovet att öka den centrala kontrollen och behovet att cheferna 

känner att det är deras styrkort betonas, skapas en motsättning mellan att se styrkortet som ett 

hierarkiskt styrsystem eller ett decentraliserat styr- och utvecklingsverktyg vilket Hallin och 

Kastberg (2002) beskriver. Akademiska verkar genomgående ha haft som målbild att skapa ett 

bättre hierarkiskt styrsystem eftersom den tidigare organisationsstrukturen orsakade för mycket 

tveksamhet om vem som var ansvarig för vad. Hos LIV uttrycks däremot inte lika tydligt hur att 

styrkortet är en del av att förstärka styrningen från ledningen. 
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Extern påverkan

Ax och Bjørnenak (2000) tar upp konsulternas roll i spridningen av balanserat styrkort i 

Skandinavien vilket vi även kan se hos ett av våra undersökningsobjekt. LIV valde att dels 

använda sig av en konsultfirma vid införandet av sitt styrkort och dels anlitade de en expert på 

området. Det vi kan konstatera är att tack vara konsulternas inblandning fick LIV ett 

färdigpaketerat ramverk som medförde att det gick betydligt snabbare att implementera det 

balanserade styrkortet. Akademiska å sin sida har valt att göra allt arbete själv vilket i alla fall kan 

vara en bidragande faktor till att de inte kommit lika långt i styrkortsarbetet där. Utifrån vår 

undersökning framkommer det att konsulter inte varit drivande vid införandet av 

styrkortsmodellen men att det däremot går att se hur Jönköpings län varit en inspirationskälla för 

båda organisationerna vilket i alla fall delvis bekräftar Ax och Bjørnenaks (2000) resonemang om 

’grupptryck’.

5.2 Användningsområden
Den teorigenomgång som gjorts för att genomföra denna undersökning har visat på att 

balanserat styrkort kan fylla ett antal ytterligare behov än det mätsystem som Kaplan och Norton 

(1992) beskrev i sin första artikel. För att ge en tydlig bild har vi valt att diskutera var och en av 

dessa användningsområden för att därefter klargöra huruvida vi anser att undersökningsobjektens 

modeller utnyttjar dessa användningsområden i en tabell.

5.2.1 Mätsystem och verksamhetsbeskrivning
Eftersom Akademiska inte har tydliggjort strategierna och inte använder kritiska 

framgångsfaktorer anser vi det vara svårt att argumentera för att de verkligen har ett mätsystem i 

Kaplan och Nortons (1992) tappning. I våra intervjuer betonade respondenterna att de 

fortfarande har en bit kvar innan de har ett samlat mätsystem men att detta är något som de flesta 

efterfrågar. Till skillnad mot Akademiska följer LIV grundmodellen väldigt troget enligt den 

uppbyggnad vi presenterade i 3.1.4, Utformningen av balanserat styrkort. Respondenterna 

ifrågasätter aldrig huruvida det balanserade styrkortet är ett mätsystem utan deras kommentarer 

riktar framförallt in sig på vilka eventuella förbättringar som kan göras. Framförallt vill de 

förbättra målen och måtten inom styrkortet eftersom alla inte har fungerat perfekt till en början, 

dessutom efterfrågar de båda verksamhetsutvecklarna en bättre koppling mellan nivåerna på 

sjukhuset så att det inte bara fungerar som ett internt mätsystem. 

Båda organisationerna använder styrkortsmodellen för att beskriva verksamheten såsom bland 

annat Olve (2006) förespråkar. I våra intervjuer betonas att det ännu inte fungerar perfekt men 



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 104

förändringen jämfört med innan styrkortsmodellen infördes upplevs stor hos båda 

organisationerna. 

5.2.2 Diskussionsunderlag och språk
Att det balanserade styrkortet kan användas som ett underlag för diskussion är något som de 

flesta av respondenterna har identifierat. Hos LIV diskuteras innehållet i styrkortet på diverse 

möten och styrkortet används vid dialogen inom de olika enheterna men att det däremot ännu 

inte fungerar speciellt bra i dialogen mellan olika nivåer. Hos Akademiska poängteras att 

verksamhetsplanen används för att kommunicera med den politiska ledningen om hur 

organisationen måste prioritera för att utföra sitt uppdrag.  På samma sätt nämns att 

verksamhetsplanen på lägre nivå är ett viktigt underlag för att dels förstå verksamheten bättre och 

dels att klara av att bestämma vilka prioriterade områden som ska fokuseras på.

Det är lite otydligt hur Olve et al (1999) verkligen menar att det balanserade styrkortet ska 

fungera som ett språk inom organisationen, men den tolkning vi gör är att det dels fungerar som 

ett underlag för diskussion och dels att medarbetarna inom organisationen talar i termer av 

balanserat styrkort. Vi har som vi nämnde i stycket ovan identifierat hur båda organisationerna 

använder styrkortsmodellen som ett diskussionsunderlag men vi tycker även att framförallt LIV 

har kommit en bit på väg att även prata i styrkortstermer vilket kan ge ett gemensamt språk för 

hela organisationen. 

5.2.3 Informationssystem och system för lärande
Enligt vår tolkning av Kollbergs (2003) beskrivning av att balanserat styrkort kan användas som 

ett informationssystem innefattar det dels att det finns ett fungerade samlat mätsystem och att 

informationen från detta system utnyttjas till att fungera som diskussionsunderlag. Utifrån vår 

föregående analys går det att se att LIV både har styrkortsmodellen som ett mätsystem och som 

ett diskussionsunderlag vilket enligt vår tolkning därmed också skulle innebära att LIV har ett 

informationssystem. Däremot fungerar inte uppföljningen på verksamhetsplanen hos 

Akademiska som ett mätsystem ännu vilket medför att det inte heller går att kategorisera som ett 

informationssystem.

Vi anser inte att någon av organisationerna ännu använder styrkortsmodellen för att skapa ett 

system för lärande. De båda eftersträvar att det balanserade styrkortet ska vara en utgångspunkt 

för återkoppling och utvärdering men det framkommer tydligt att det har mycket kvar att göra på 

detta område. För att vi ska anse att organisationerna verkligen ska ha ett system för lärande 

krävs det, förutom att det finns en omfattande återkoppling, att de drar slutsatser av denna 
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feedback som leder till handling. Detta är något som vi inte har sett i någon omfattande grad hos 

våra undersökningsobjekt. Hos LIV har de dock konstaterat att vissa av de mål de satt upp redan 

uppfyllts vilket lett dem till att hitta andra viktiga mål för verksamheten. Denna iakttagelse ger 

åtminstone en antydning till att styrkortet skapar reflektion men att det fortfarande är långt kvar 

innan det används som ett system för lärande.

5.2.4 Strategiskt styrsystem
För att utvärdera huruvida våra respondenter använder det balanserade styrkortet som strategiskt 

styrsystem har vi valt att använda oss av de fyra strategiska ledningsprocesser som det 

balanserade styrkortet kan bistå med enligt Kaplan och Norton (1996a). Den första som är 

translating the vision är något som båda organisationerna delvis erhållit genom det balanserade 

styrkortet men problemet med alltför övergripande vision för LIV medför att den är svår att ta 

till sig på lägre nivå. Akademiska verkar genom sitt varumärkesarbete ha skapat en hög 

medvetenhet om vad organisationen står för men genom landstingsdirektörens tal om att han 

inte har någon vision kan tveksamheter uppstå. Communicating and linking har LIV lyckats med väl 

då det nere på avdelningsnivå finns en god medvetenhet om vad organisationen ska verka för. 

Hos Akademiska verkar delar av denna process fungera väl men eftersom de inte valt att lyfta 

fram strategierna på ett tydligt sätt i verksamhetsplanen uppstår ett problem med att kunna 

kommunicera inriktningsmålen, där det inte verkar tydligt om och hur dessa ska brytas ner 

framförallt på verksamhetsområdesnivå. Trots detta problem verkar respondenterna nöjda med 

möjligheterna att kunna använda kärnvärdena och inriktningsmålen för att tydliggöra enhetens 

uppdrag vilket hjälper till med att koppla ihop enheters och individers mål med den övergripande 

strategin för organisationen.

Business planning är något som LIV eftersträvat genom att budgetprocessen är kopplad till det 

balanserade styrkortet. Även hos Akademiska lyser dessa tankar igenom där processen med 

verksamhetsplanen är tänkt att kopplas ihop med budgetarbetet. Dock är i nuläget inte 

riktlinjerna för verksamhetsplanerna färdiga när budgetarbetet startar vilket resulterar i att 

verksamhetsplans- och budgetprocessen inte integreras. De förändringsprojekt som Kaplan och 

Norton (1996a) även beskriver är hos våra undersökningsobjekt delvis ihopkopplade till 

styrkortet. Hos LIV beskrivs det hur kvalitetsarbetet fortfarande inte på ett önskvärt sätt är 

ihopkopplat med styrkortet. Hos Akademiska upplever vi att deras arbete med systematisk 

verksamhetsutveckling ses som en egen process som inte är tydligt kopplat till 

verksamhetsplanen. Den sista processen går under beteckningen feedback and learning, där 

uppfattar vi att båda våra undersökningsobjekt har en lång väg kvar. Båda organisationerna 

uttrycker att de har blivit bättre på återkoppling i och med arbetet med styrkortet men de flesta 



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 106

av respondenterna poängterar att de inom hälso- och sjukvården utgår ifrån en situation där 

återkopplingen tidigare varit väldigt dålig. Kaplan och Nortons (1996a) resonemang utgår till stor 

del från double loop learning där det är tänkt att styrkortet ska kunna stimulera ett ifrågasättande av 

de antagande som de existerande strategierna bygger på för att skapa ett strategiskt lärande. Vi 

har dock inte hos någon av organisationerna sett hur styrkorten medfört några större 

förändringar i deras valda strategi vilket vi kan se två förklaringar till. Dels har båda 

organisationerna arbetat med modellen en relativt kort tid och dels har vi funnit tecken på att 

detta sätt att tänka på strategiförändringar är nytt för dem. 

Av de processer som Kaplan och Norton (1996b) föreskriver kan skapas genom det balanserade 

styrkortet för att erhålla ett strategiskt styrsystem noterar vi, precis som några av våra 

respondenter, att det fortfarande finns en lång väg att vandra. Visionen och strategierna behöver 

bli tydligare hos våra undersökningsobjekt för att förtydliga vad organisationens mål är och att 

minimera riskerna att styrkortet dels blir för abstrakt så att medarbetarna inte tar till sig det och 

dels att missförstånd uppkommer på grund av otydlighet. Detta är något som också skulle kunna 

förbättras genom en bättre utbildning av medarbetarna så att de erhåller förståelse för hur 

modellen fungerar. Styrkortet behöver också på ett tydligare sätt vara det övergripande 

styrsystemet för organisationen där både budgetprocessen och diverse förändringsprojekt får en 

klargjord roll i styrkortet. 

5.2.5 Förändringsagent och belöningssystem
Kaplan och Norton (1993) beskriver hur det balanserade styrkortet kan användas som 

förändringsagent för att vara en katalysator för förändringsarbete. Hos Akademiska kan vi se hur 

verksamhetsplanen varit en del av den organisationsförändring som skett och att den har en roll i 

att skapa tydligare ansvarsområden bland annat genom handlingsplanerna. En respondent ser 

också hur verksamhetsplanen kan ha haft en del i att Akademiska för första gången på 13 år 

klarat sin budget.  Hos LIV har vi inte identifierat några förändringsprojekt som drivits genom 

det balanserade styrkortets försorg, utan det handlar framförallt om aspekter som 

styrkortsprocessen själv bistått med som exempelvis bättre förståelse för organisationens 

uppdrag. Inom de båda organisationerna finns det självklart ett antal förändringar som skett tack 

vare det balanserade styrkortet men för att kvalificera styrkortet som en förändringsagent i denna 

diskussion anser vi att det krävs att det är ett relativt omfattande och väldefinierat initiativ som 

drivs igenom tack vare styrkortet.

Ingen av våra undersökningsobjekt har haft intentionen att göra sin styrkortsmodell till ett 

belöningssystem. Respondenterna uttrycker hur detta inte är något som är realistiskt och att det 
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skulle kräva omfattande kvalitetssäkring för att objektiviteten i systemet skulle bli 

tillfredsställande. Den enda antydan vi noterat till att se styrkortet som ett belöningssystem är att 

en respondent vid LIV beskriver hur han använt styrkortet som en del av diskussionen när han 

har haft lönesamtal med sina medarbetare.

För att förtydliga vår genomgång av de olika användningsområden som styrkortsmodellen har 

hos våra två undersökningsobjekt har vi valt att definiera en trestegsskala som tydligare beskriver 

i vilken grad som våra undersökningsobjekt utnyttjar ett specifikt användningsområde. Skalan 

består av Används inte, Finns antydningar till, och Används.

Användningsområde LIV Akademiska
Mätsystem Används Finns antydningar till
Beskrivning av verksamheten Används Används
Diskussionsunderlag Används Används
”Språk” Finns antydningar till Används inte
Informationssystem Används Finns antydningar till
System för lärande Används inte Används inte
Strategiskt styrsystem Finns antydningar till Finns antydningar till
Förändringsagent Används inte Finns antydningar till
Belöningssystem Används inte Används inte
Tabell 5, Användandet av balanserat styrkortet hos LIV och Akademiska, egen bearbetning

Den genomgång som genomförts ovan visar på att de två undersökningsobjekten bara delvis har 

tagit till sig de användningsområden som föreslagits av diverse forskare. För hälso- och 

sjukvården i stort kan vi inte se att något av dessa användningsområden skulle vara omöjliga även 

om belöningssystem är långt borta. Det är alltså upp till organisationerna själva att genom 

engagemang och resurstilldelning utveckla styrkortsmodellen om de vill att de ska ha den 

funktionalitet som föreslås här ovan.

5.3 Styrningseffekter
Införandet av balanserat styrkort har hos de undersökta organisationerna haft olika 

styrningseffekter. Nedan går vi igenom och analyserar de effekter som våra respondenter upplevt 

att modellen har fört med sig. Vi börjar med att i en tabell redogöra för de effekter som 

respondenterna på LIV och Akademiska upplevt. 

Organisation Effekter

Gett struktur och systematik åt planeringen

Färgat dialogen

Tillhör samma organisation, gemensam bild och 
bättre enighet
Bättre översikt

Ökad medvetenhet om organisationens uppdrag
Ger fokus på utbildning

Ger förutsättning för styrning

LIV

Införandet krävde ökade resurser
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Bättre struktur på planeringsprocessen
Tar bort fokus på bara ekonomi, kan ge mer 
rättvisande bild av verksamheten

Alla vet vad som är viktigt, bättre fokus
Ökad delaktighet, förankring och samsyn

Akademiska

Betydligt bättre möjlighet för styrning
Tabell 6, Effekter av styrkortsmodellen, egen bearbetning

Båda organisationerna har uttryckt ungefär samma anledning till att införa en modell baserad på 

balanserat styrkort. Genom införandet ville båda erhålla en mer strukturerad och omfattande 

planeringsprocess där alla enheter utformade den på samma sätt och att den även innefattade mer 

än den traditionella ekonomiska planeringen. Hos de båda undersökningsobjekten kan vi notera 

att de båda upplever att styrkortsmodellen verkligen hjälpt till på detta område. Hos LIV upplevs 

planeringsprocessen betydligt bättre strukturerad och det finns nu ett enhetligt tillvägagångssätt 

för alla enheter. På Akademiska har den balanserade verksamhetsplanen erbjudit samma fördelar 

där det bland annat nämns hur det har förtydligats att alla enheter ska verka mot samma 

övergripande mål.

Hos både LIV och framförallt Akademiska poängteras hur styrkortsmodellen med sin 

perspektivindelning medfört att tyngden på det rent ekonomiska har lättat lite, även om detta 

perspektiv får proportionellt mer uppmärksamhet än andra perspektiv. Därmed blir bilden av de 

olika enheterna mer rättvisande och översikten blir bättre. Dessutom poängteras det på LIV hur 

styrkortet blivit en del av dialogen och att medarbetarna är mer medvetna om att det balanserade 

styrkortet kan fungera som ett styrmedel. 

Hos LIV beskrivs hur det balanserade styrkortet medfört en tydligare fokus på vad som verkligen 

är organisationens uppdrag och att enigheten runt dessa mål dessutom förbättrats. Dessutom är 

det numera tydliggjort att utbildning av medarbetarna är viktigt vilket tidigare ofta förbisågs. Hos 

Akademiska berättas hur den balanserade verksamhetsplanen tydliggjort organisationens 

huvudmål. Hos båda organisationerna upplevs att styrkortsmodellen ökat möjligheterna för en 

bättre och tydligare styrning av verksamheten. Hos Akademiska anses verksamhetsplanen 

medfört en tydlig förbättring av styrningen medan respondenterna hos LIV däremot är lite mer 

försiktiga i sina omdömen. Det nämns både att styrkortet har lett till ökad styrningsförmåga men 

även att de fortfarande ännu inte kan styra nog bra genom styrkortet.

Vidare betonas hos LIV även hur det balanserade styrkortet varit en del i att förtydliga för alla 

medarbetare att de tillhör samma organisation och att skapa en gemensam bild. Detta är även 

något som återkommer hos Akademiska där verksamhetschefen upplever att delaktigheten 

förbättrats och en ökad samsyn har kunnat erhållas.  
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Hos LIV konstateras det att det balanserade styrkortet har krävt mer resurser i införandefasen 

jämfört med det tidigare systemet de hade men att när det väl finns på plats och fungerar tar de 

inte mer resurser till förfogande. Inom internmedicin har de lagt ner ett omfattande arbete vid 

just implementeringen delvis på grund av det faktum att det inte fanns någon annan 

länsverksamhet inom organisationen att dra lärdomar av.  Hos Akademiska, där det är viktigt att 

komma ihåg att de inte kommit lika långt som hos LIV, upplevs det inte som att 

verksamhetsplaneringen tar mer tid jämfört med andra system. 

Genomgången här ovan ger oss därmed en möjlighet att se vilka effekter som upplevs av båda 

organisationerna och vår sammanställning presenteras av dessa effekter presenteras nedan i figur 

12. En generell kommentar till dessa effekter är att dessa framförallt går att härleda till faktorer av 

relativt mjuk karaktär. Den enda som nämner att styrkortet kan ha påverkat något av finansiell 

karaktär är en respondent på Akademiska som tror att budgetbalansen för 2005 i alla fall delvis 

går att hänföra till den balanserade verksamhetsplaneringen. Bortsett från denna kommentar 

tolkar vi att de flesta andra effekterna går att härleda till inställning och tydlighet. Att 

planeringsprocessen blivit bättre strukturerad, att verksamheterna presenteras mer rättvisande 

och styrningsmöjligheterna ökas kopplar vi till att det genom styrkortsmodellen skapats en ökad 

tydlighet. På samma sätt går den ökade medvetenheten om organisationens uppdrag och den 

gemensamma bilden att härleda till en förändrad inställning hos medarbetarna. En faktor som 

inte får glömmas bort är att båda organisationerna inte haft sin styrkortsmodell någon längre tid 

vilket medför att de mer handfasta resultaten kanske ännu inte uppenbarat sig.

Figur 12, Gemensamma effekter, egen bearbetning

5.4 Förutsättningar
För att effektiv styrning ska kunna ske med det balanserade styrkortet krävs det att 

organisationen uppfyller ett antal förutsättningar. Vi vill här undersöka vilka dessa är och om de 

undersökta organisationerna och hälso- och sjukvården i stort har dessa. I arbetet med studien 

Ökad tydlighet

Förändrad inställning

Gemensamma effekter
Bättre struktur på 
planeringsprocessen
Mer rättvisande bild av 
verksamheten och bättre 
översikt
Ökar möjligheterna att styra 
verksamheten
Ökad medvetenhet om 
organisationens uppdrag, 
bättre fokus
Gemensam bild och ökad 
delaktighet
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kom vi fram till att förutsättningarna kunde delas in i två delar, dels förutsättningen i en väl 

utbyggd styrningsmiljö och dels förutsättningar i arbetet med styrkortet. Vi inleder med att 

undersöka styrningsmiljön för att sedan titta på vilka förutsättningar i arbetet med styrkortet.

5.4.1 Styrningsmiljön
Målet med all ekonomisk styrning är att få människorna i organisationen att arbeta mot 

organisationens mål. Som vi nämnde i 3.1.1, Ekonomisk styrning, har organisationen för att 

uppnå en så effektiv styrning som möjligt ett stort antal styrmedel för att styra medarbetarna där 

balanserat styrkort bara är ett utav flera. Detta kopplade vi an till när vi under 3.1.6, 

Förutsättningar för effektiv styrning, konstaterade att styrkortet för att fungera tillfredsställande 

måste vara uppbackat av andra delar av styrmixen. Med hjälp av Merchant och Van der Stede 

samt Simons presenterade vi en tabell med olika styrmetoder som behövs för att styrningen ska 

verka effektivt och därmed även en förutsättning för styrkortet. Vi tar nu den tabellen och 

förtydligar indelningen i styrmetodsgrupper genom numrering där styrmetodsgrupp ett är 

diagnostic control systems och resultatstyrning och så vidare.  

Nr Simons (1995) Merchant et al (2003) Förutsättningar
1 Diagnostic control systems Resultatstyrning Budget, (balanserat styrkort), 

belöningssystem
2 Belief systems Individstyrning & 

Kulturell styrning
Värdegrund, roller och ansvar i 
organisationen, företagskultur, 
utbildning

3 Boundary systems Beteendestyrning Lagar, förordningar och riktlinjer
4 Interactive control systems - -
Tabell 7, De olika styrmetodsgrupperna, egen bearbetning

Vi vill nu undersöka styrningen hos LIV och Akademiska och se i vilken utsträckning de olika 

styrmetodsgrupperna finns representerade. 

Styrmetodsgrupp ett

Den första styrmetodsgruppen representerar en hybrid mellan Simons diagnostic control systems 

samt Merchant och Van der Stedes resultatstyrning. Det som är utmärkande för styrsystemet är 

att fokus ligger på målet. Såväl preciserandet av målet som avstämning och belöningen av 

måluppfyllnad ingår. Systemet är även tydligt och formellt. De exempel på styrmedel som vi har 

funnit inom styrmetodsgruppen är det balanserade styrkortet, budgetering och belöningssystem. 

Som vi tidigare förklarat mer ingående använder LIV sig av det balanserade styrkortet som 

övergripande styrmedel även om det inte finns fullt ut inom alla enheter ännu. Akademiska 

däremot använder styrkortstankarna i sin planering som de kallar balanserad 

verksamhetsplanering men de har inte gått så långt i processen att det finns ett visualiserat 

styrkort. 
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Både LIV och Akademiska använder budgeten som styrmedel och båda har försökt att lägga 

budgeten som en process inom det balanserade styrkortet. Hos Akademiska är det dock för 

tillfället två separata processer som inte stämmer överens över året. Budgeten används flitigt hos 

båda organisationerna men den utgör ett starkare styrmedel hos Akademiska då de inte har 

kommit lika långt med styrkortsarbetet. Hos LIV ser vi att styrkortet har tagit styrkraft från 

budgeten. Angående belöningssystem förklarar både LIV och Akademiska att det inte är något 

som används. På LIV förklaras det även att systemet med individuell lönesättning efter prestation 

inte fungerar även om det finns tendenser till att styrkortet kan hjälpa till att koppla prestation 

med lönesättning. 

Styrmetodsgrupp två

Den andra styrmetodsgruppen sätter fokus på individen och gruppen som individen ingår i. Det 

är individens och gruppens värderingar och formandet av dessa som behandlas. Simons belief 

systems samt Merchant och Van der Stede individ och kulturell styrning beskriver båda hur 

individen eller gruppen uppmuntras att styra sig själv och ta ansvar. Styrmedel som ingår är 

ansvarsfördelning via en organisationsstruktur, vision, företagskultur, värdegrund och utbildning. 

Att arbeta med organisationsstrukturen och göra strukturförändringar för att styra är något både 

LIV och Akademiska gör. Det visar sig tydligt genom den stora omstrukturering som 

Akademiska genomförde 2004 där 13 centrum blev sju divisioner. LIV genomförde en 

omstrukturering 2000 då förvaltningarna gjordes om till att landstinget endast blev ansvarig för 

en förvaltning med hälso- och sjukvård. Förändringar av organisationsstrukturen är förövrigt 

något som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården men anledningar till 

förändringen är inte alltid ökad styrbarhet. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationer är i sig är komplexa organisationer. Anledningen till det är 

nog framförallt den övergripande indelningen i tre nivåer med primärvård, länssjukvård och 

regionsvård. Sedan är det många olika specialiteter och medarbetare som inbegrips inom hälso-

och sjukvården. Lokalt inom en hälso- och sjukvårdsorganisation blir ansvarsfördelningen otydlig 

då läkarna åtminstone på lägre nivå ’flyter fritt’ och inte ansvarar inför avdelningen utan för sin 

egen hierarki. På LIV vill de under nämnda förutsättningar framhålla att de har en tydlig 

linjestruktur i organisationen där de 25 länsverksamheterna svarar till landstinget och 

länsverksamheterna består av två eller tre nivåer. Hos Akademiska, där divisionerna har ungefär 

dubbelt så många medarbetare som länsverksamheterna inom LIV, är divisionerna förhållandevis 

självständiga. De har till och med liknats med dotterbolag inom en koncern. Inom varje division 

finns tre nivåer. Akademiska upplevs efter omstruktureringen ha fått tydligare ansvarsområden 
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där de olika områdena nu är tydligt avgränsade. Både organisationerna funderar över 

ansvarsfördelningen och använder det aktivt som ett styrmedel. 

Både LIV och Akademiska har arbetat och arbetar med att utveckla och sprida sin vision. Inom 

Akademiska förlorar dock visionen kraft av att landstingsdirektören går emot den. Där har det 

dock utförts ett omfattande varumärkesarbete som vi upplevt har lett till resultat inom 

organisationen där nästan alla chefer känner till de tre kärnvärdena. Visionen tappar även 

styrkraft hos LIV då visionen endast är framtagen på övergripande nivå för hela landstinget. I vår 

undersökning såg vi tydliga tecken på att det finns en stark företagskultur hos båda 

organisationerna. Dock är kanske inte företagskultur rätt ord då kulturen mer speglar vilken 

avdelning eller specialisering de tillhör än hela organisationen. Vi har dock upplevt att det finns 

en starkare koppling till organisationen som helhet hos Akademiska. Anledningen tror vi är att 

Akademiska som organisation har ett starkt varumärke som vilar på långa traditioner. Hos 

Akademiska verkar det också finnas spänningar mellan sjukvårdskulturen och den akademiska 

kulturen där många av de anställda har också en hög utbildning. Vad det gäller värdegrund som 

styrmedel är det något som LIV har arbetat aktivt med i och med framtagandet av det 

balanserade styrkortet. Arbetet med värdegrunden verkar ha fått genomslag i de delar av 

organisation som har arbetat med styrkortet. Akademiska har inte värdegrund i ordets bemärkelse 

men deras varumärkesarbete som vi nämnde tidigare uppfyller en liknande funktion. 

Värdegrunden är även mycket stark inom de olika professionerna på sjukhusen där exempel 

läkarna sätter sin läkaretik högst. Den värdegrunden är dock inte ett styrmedel som 

organisationen kontrollerar. 

På Akademiska som är ett universitetssjukhus och nära knutet till Uppsala Universitet är 

utbildning av personalen något som är viktigt. Det pågår även en satsning på ledarskapsutbildning 

för att kunna få mer internrekryterade ledare. Inom LIV satsas det även på utbildning där målet 

är att alla medarbetare ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan. 

Styrmetodsgrupp tre

Den tredje styrmetodsgruppen härleds till Simons boundary systems samt Merchant och Van der 

Stedes beteendestyrning. Denna styrmetodsgrupp försöker detaljstyra individens beteende genom 

att bland annat sätta gränser och utforma omfattande handlingsmanualer. Styrmedel som kan 

klassas till denna grupp är lagar, förordningar och riktlinjer. Som vi gick igenom i 3.2.1, vem 

bestämmer över hälso- och sjukvården, är hälso- och sjukvården som offentlig verksamhet starkt 

reglerad. Det finns många regler och lagar som måste följas där Hälso- och sjukvårdslagen är den 

övergripande. Dessa lagar och förordningar är också styrmedel som styr medarbetarna i sitt 
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arbete. Styrningen kan ske både direkt med att en viss åtgärd är förbjuden eller indirekt att 

avdelningen sysslar med en viss typ av vård på grund av en förordning. Hos både Akademiska 

och LIV är medvetenheten stor att de styrs av lagar och förordningar. I framtagandet av 

styrkortet har de inom LIV valt att kalla lagarna och förordningarna planeringsförutsättningarna 

vilket ger oss bilden av att de ser det som något de måste anpassa sig efter men som inte går att 

påverka och förändra. Riktlinjer för hur hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska handla tas fram 

inom respektive landstingsfullmäktige och får sedan en styrande effekt både hos LIV och 

Akademiska. 

Styrmetodsgrupp fyra

Den fjärde styrmetodsgruppen som kommer från Simons interactive controll systems saknar 

motsvarighet hos Merchant och Van der Stedes styrningsklassificering. Fokusen ligger på 

hanteringen av strategiska osäkerheter genom att engagera och göra medarbetarna delaktiga. 

Simon förklarar hur chefen via diskussion med sina medarbetare kan presentera och förändra 

företagets strategi. Då vår fokus inte ligger på förändring av strategin utan mer på styrningen 

utefter befintlig strategi. Vi har därför valt att lägga mindre vikt på denna styrmetodsgrupp. 

Representationen av de olika styrmetodsgrupperna

Förutom balanserat styrkort eller balanserad verksamhetsplanering inom styrmetodsgrupp ett har 

båda organisationerna budgetering. Ingen av organisationerna har dock belöningssystem. 

Styrkortet som har tillkommit till budgeteringen har stärkt styrningen i denna styrmetodsgrupp. 

Som nämns inom LIV, har de nu en möjlighet till styrning till skillnad mot innan. Den andra 

styrmetodsgruppen finns representerad hos båda organisationerna. Båda organisationerna 

använder omstrukturering och ansvarsfördelning aktivt som styrmedel. Visionen finns där hos 

Akademiska och LIV men det finns brister i båda organisationerna. Företagskulturen är stark 

men det är inget som vi fann tecken på att det medvetet arbetas med inom någon av 

organisationerna. Värdegrunden är förhållandevis ny inom LIV jämfört med Akademiska där den 

har funnits längre vare varumärkesarbetet. Den verkar även vara tydligare och ge mer styreffekt 

inom Akademiska vilket dock kan bero på tiden det har existerat. Utbildning är något viktigt i 

båda organisationerna, det verkar dock fokuseras mer hos Akademiska tack vare deras koppling 

till Universitetet. Under styrmetodsgrupp tre har vi inte funnit några märkbara skillnader mellan 

organisationerna. Båda organisationerna är som hälso- och sjukvårdsorganisationer styrda av ett 

omfattande lag och regelverk.

Övergripande är styrmixen förhållandevis lik hos båda organisationerna. Båda organisationerna är 

väl representerade i de olika styrmetodsgrupperna där den enda tydliga skillnad vi har funnit 
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mellan organisationerna är under styrmetodsgrupp två där Akademiskas varumärkesarbete är mer 

genomarbetat i organisationen jämfört med LIVs värdegrundsarbete. För både LIV och 

Akademiska är det styrmetodsgrupp två, individ och kulturell styrning, som innehåller flest 

styrmedel. Vi vill dock inte likställa det med att individ och kulturell styrning är den starkaste 

styrningen inom organisationerna. Av vad respondenterna har sagt själva verkar styrmetodgrupp 

tre, beteendestyrning, vara den som upplevs som den tydligaste styrningen. De förklarar hur 

mycket regler och förordningar som de måste följa i deras verksamhet. Att det finns många 

styrmedel inom individ och kulturell styrning men att de upplever beteendestyrningen tydligast är 

även något vi tror går att generalisera till hälso- och sjukvården i helhet då det varit tydligt hos 

båda våra organisationer. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda organisationerna är utsatta för många olika 

styrmedel som tillsammans skapar den styrda verksamheten som hälso- och 

sjukvårdsorganisationer ofta upplevs vara. Nu har det balanserade styrkortet lagts till styrmixen 

och därmed ökat målstyrningen i organisationerna vilket även några av respondenterna har varit 

inne på. 

5.4.2 Förutsättningar för arbetet med styrkortet
Under föregående del analyserade vi styrningen hos de båda hälso- och sjukvårdsorganisationerna 

och till viss del även hos hälso- och sjukvården i helhet. Som vi redogjorde för under 3.1.6 

Förutsättningar för effektiv styrning, är en helhetlig styrningsmix som kan backa upp styrkortet i 

dess styrning, en förutsättning för effektiv användande av styrkortet. Det finns också andra 

förutsättningar för effektivt styrning med styrkortet nämligen det som är viktigt i själva arbetet 

med styrkortet. Här följer analysen av vad som är viktigt i arbetet med styrkortet. Vi undersöker 

också huruvida de två organisationerna uppfyllde dessa förutsättningar. 

Ledningens engagemang

Vad som betonas av flera respondenter på LIV är hur viktig ledningens engagemang är för att 

arbetet med styrkortet ska fungera. Inom LIV saknades just engagemang i styrkortet från högsta 

ledningen vilket kan ha förtydligat denna förutsättning. Enhetschefen förklarar hur hon på nivån 

under ledningen var den som fick driva styrkortsprocessen. På Akademiska som har balanserad 

verksamhetsplanering men inte ett balanserat styrkort poängteras också vikten av ledningens 

engagemang. Här är dock åtminstone en del av ledningen starka anhängare och pådrivare av 

idéerna bakom balanserat styrkort. Det är intressant att i jämförelsen mellan LIV och 

Akademiska notera att styrkortet har kommit betydligt längre hos LIV som inte har det förankrat 

på högsta nivå jämfört med Akademiska där det åtminstone finns ett mindre antal starka 
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anhängare i ledningsgruppen. Vi tror dock att det bland annat går att härleda till att ledningen 

inom LIV varken är för eller emot styrkortet medan ledningen hos Akademiska har mer 

utkristalliserade anhängare och motståndare. Vad som lyfts upp hos LIV men som också verkar 

vara applicerbar på Akademiska och på hälso- och sjukvården i stort är att det är engagemanget 

och intresset från de olika cheferna i organisationen som avgör hur de olika enheterna tar till sig 

och arbetar med styrkortet. 

Handlingsplaner

Här ser vi en tydlig skillnad mellan de undersökta hälso- och sjukvårdsorganisationerna. 

Akademiska anser att handlingsplanerna är viktiga och kanske till och med mer viktiga än bara en 

del av styrkortet eller den balanserade verksamhetsplaneringen. Detta då handlingsplanerna på 

vissa ställen på verksamhetsnivå till och med fungerar som ersättning för den balanserade 

verksamhetsplaneringen. Det verkar också som att de är viktigare på lägre nivå hos Akademiska. 

Några av argumenten är att handlingsplanerna är konkreta och är den del av den balanserade 

verksamhetsplaneringen som är lättast att påverka. Deras handlingsplaner som tas fram har en 

eller flera ansvariga och har ett slutdatum. Vi ser det som att arbetet med handlingsplaner 

fungerar bra hos Akademiska. Hos LIV är handlingsplanerna eller aktivitetsplanerna tydligare en 

del av styrkortet än hos Akademiska. Det är upp till den egna chefen att dela ut ansvaret för 

handlingsplanerna. Vi är osäkra men det verkar dock inte som det finns handlingsplaner på 

avdelningsnivå. På länsverksamhetsnivå finns det handlingsplaner men de saknar ansvarig och 

slutdatum. Arbetet med handlingsplanerna verkar inte fungera fullt ut inom LIV. 

Strategikoppling och kopplingslogik mellan perspektiven

Generellt betonas strategikopplingen på högre nivå i organisationerna. På lägre nivå känns den 

mindre viktig och mer avlägsen vilket vi anser är naturligt. Samma tendens ser vi när 

respondenterna tar ställning till hur viktig kopplingslogiken är mellan perspektiven. På lägre nivå 

betonar de att perspektiven är det viktiga och inte kopplingen emellan. Vi tror dock att en av 

förklaringarna till detta är att respondenterna på lägre nivå inte är fullt införstådda i vad 

kopplingslogiken mellan perspektiven är. LIV har en strategikoppling genom hela organisationen, 

den behöver dock förbättras enligt dem själva. På lägre nivåer bryts strategin ner tack vare 

styrkortet på ett föredömligt sätt men avdelningsnivån får direkt bryta ner landstingets 

övergripande vision vilket kan bli fel. Akademiska har en strategikoppling inom den balanserade 

verksamhetsplaneringen, där strategin bryts ner i delstrategier i de olika perspektiven. Varje 

perspektiv har sedan mål och mått kopplade till sig. Dessa mål och mått bryts ner till 

divisionsnivå enligt vad vi kan se. Ingen av organisationerna betonar kopplingslogiken mellan 
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perspektiven. Båda organisationerna verkar se det som en bra finess men inget nödvändigt, som 

kan komma i en senare del av styrkortsarbetet. 

Utbildning och förankring

Vi ser att utbildning om styrkortet och förankring av styrkortet i organisationen är nära kopplade. 

Båda två blir en följd av hur långt arbetet har kommit med införandet av modellen. Då 

Akademiska inte har kommit lika långt ner i organisationen som internmedicin inom LIV ser vi 

här klara skillnader i utbildning och förankring. Både LIV och Akademiska anser dock att 

utbildning och förankring av modellen i hela organisationen är viktigt och ett mål att sträva efter. 

På högre nivåer inom båda organisationerna förklaras att det är den egna chefens ansvar att få 

med sina medarbetare. På LIV underlättades detta arbete med stöd från verksamhetsutvecklarna. 

Det var även intressant att undersöka huruvida styrkortet kräver mycket utbildning för att kunna 

användas. Både LIV och Akademiska anser att utbildningen behövs men ska ges i samband med 

praktik. Den får inte bli för teoretisk. Det är utbildning i den praktiska kunskapen som betonas, 

det vill säga hur man använder styrkortet respektive den balanserade verksamhetsplaneringen och 

vad dess fördelar är, teorin bakom är båda överens om ska undvikas. 

Inom internmedicin har LIV nått ända ner med förankring och utbildning. Avdelningschefen 

förklarar hur en mindre grupp på hans avdelning fått utbildning och hur de driver det lokala 

styrkortsarbetet. På övriga länsverksamheter vet vi dock att de inte har kommit lika långt. På 

Akademiska är vi osäkra på hur långt ner modellen har kommit i organisationen. Vi vet att alla 

verksamhetschefer har fått information om modellen men att endast en del av 

verksamhetscheferna planerar enligt modellen och att andra verksamhetschefer nöjer sig med att 

göra handlingsplaner. Detta ger oss en känsla av att modellen inte är spridd i hela organisationen. 

5.5 Hälso- och sjukvårdens karaktäristik
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som är utsatt för en stark påverkan från flera olika 

grupper. Det är en offentlig organisation som övergripande styrs politiskt men där den lokala 

ledningen och administratörerna också är med och påverkar, samtidigt sköts den operationella 

verksamheten av professionella. Till denna situation kommer det krav från samhället hur 

verksamheten ska drivas. Denna del lyfter upp och pekar på de egenskaper som det balanserade 

styrkortet möter när det införs i hälso- och sjukvården. Vi har valt att gå igenom dem skiljt från 

studiens frågeställningar då de inte påverkar en enskild del utan går igen i flera. 



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 117

5.5.1 Balanserat styrkort i en offentlig organisation
Utifrån typologin över tre dimensioner av offentlig verksamhet går det att utläsa hur offentliga 

organisationer kan skilja sig från privat verksamhet genom att de skiljer sig i ägande, finansiering 

och styrform. (Perry och Rainey, 1988).

Utifrån ägandeskapet går det att se hur det offentliga ägandet ställer höga krav på öppenhet 

eftersom medborgarna som ägare har behov av att se hur verksamheten drivs och hur effektiv 

den är, detta är något som även poängteras i de unika egenskaperna för offentlig verksamhet där 

extern granskning är mer vanligt (Perry och Rainey, 1988). Inom samma tema nämner även 

författarna att offentlig verksamhet har ett högre rapporteringskrav, vilket vi anser går att hänföra 

till ägandeskapet på samma sätt som extern granskning. Utifrån vår undersökning går det att se 

hur hälso- och sjukvården utsätts för dessa faktorer bland annat genom Lex Maria där de är 

tvingade att rapportera alla misstänkta fall av felbehandling till extern part. Genom detta 

rapporteringskrav kan hälso- och sjukvårdsorganisationerna bli tvingade att bygga upp en 

resursbuffert för att hantera rapportkraven vilket riskerar att flytta fokusen från styrningen av 

verksamheten utifrån information från styrkortet. Dock kan vi se att det balanserade styrkortet 

genom sitt processperspektiv skulle kunna hjälpa till att sätta fokus på den grundläggande 

problematiken med felbehandlingar. Vi kan även se relaterat till denna diskussion hur ägandet ger 

upphov till ett krav på de offentliga organisationerna att vara tillgängliga vilket fokuseras väldig 

tydligt hos båda våra undersökningsobjekt genom deras balanserade styrkort, detta är något som 

vi inte upplever är lika vanligt i privata företag.

Kopplat till finansieringen går det att se hur hälso- och sjukvården är beroende av den 

demografiska profil som upptagningsområdet har vilket påverkar dels vilken skattebas och dels 

vilket behov av hälso- och sjukvårdstjänster som finns i regionen. Genom att inte kunna erhålla 

denna information från marknaden utan att brott mellan konsumtion och betalning föreligger, 

blir det svårt att skatta hur efterfrågan för organisationens tjänster kommer att se ut. Detta 

påverkar styrkortsarbetet framförallt när det gäller strategiutformningen där de långsiktiga 

förutsättningarna bör tas i beaktande. Hos våra undersökningsobjekt går det att notera att LIV i 

sin verksamhetsplanering grundligt går igenom Värmlands demografiska struktur för att basera 

sin planering utifrån denna. Relaterat till finansieringen går det även att nämna, som vi tidigare 

gjort, att kundperspektivet blir komplicerat då det i ett privat företag går att välja vilka kunder 

man har och därmed finns det en tydligare koppling till det finansiella resultatet genom att kunna 

ta emot enbart lönsamma kunder. Bilden kompliceras av Akademiska som säljer en andel av sin 

vård utanför det egna landstinget. Det skulle kunna innebära att de inom den sålda vården 
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därmed skulle ha möjligheten att välja att erbjuda vård till de regioner med mest fördelaktig 

patientstruktur. Detta är dock något som vi inte har sett hos Akademiska.

Relaterat till politisk styrning kommer vi under avsnittet 5.5.4, Politik och det balanserade 

styrkortet, beskriva vi hur hälso- och sjukvårdsorganisationer påverkas av det balanserade 

styrkortet utifrån ett politiskt perspektiv. Där redogörs bland annat för hur politiska 

påtryckningar påverkar organisationen och hur målformulering blivit en viktigare del. Utifrån 

Perry och Rainey (1988) går det även att se att offentlig verksamhet inte erhåller samma 

information från marknaden som ett privat företag får. Därmed måste de förlita sig på de signaler 

som erhålls från politiskt håll. Dessa signaler kan både vara mer abstrakta och även motstridiga 

beroende på dels politikens natur där det inte alltid är eftersträvansvärt att tydligt precisera vilka 

målsättningar som finns och dels påverkas av skiften i den politiska majoriteten. I det 

efterföljande avsnittet, Spänningar inom hälso- och sjukvården, kommer vi att beskriva hur den 

administrativa domänen är begränsad i sin handling genom att de är klämda mellan den politiska 

och den professionella domänen. Det hårdare regelverk som Perry och Rainey (1988) identifierat 

går även att se inom hälso- och sjukvården där till exempel den nämnda Lex Maria beror på 

behovet av att allmänheten känner förtroende för organisationernas verksamhet men det går även 

att se på ett mer generellt plan hur hälso- och sjukvården är hårdare reglerat än privat verksamhet 

genom ett antal olika tillsynsmyndigheter och även att politikerna själva har en tendens att vilja 

detaljstyra och därmed skapa ännu mer regler. Det senare är även något som nämns i våra 

intervjuer. Generellt ser vi inte att styrkortet i någon större grad påverkar hur organisationen 

hanterar de politiska aspekterna, detta är något som diskuteras djupare i Politik och balanserat 

styrkort.

Utifrån Boyne (2002) går det även att se hur de offentligas ledare är både mindre materialistiska

och känner en svagare tillhörighet till sin organisation jämfört med sina privata motsvarigheter. 

Detta skulle generellt medföra att det är svårare att binda incitament till uppfyllande av det 

balanserade styrkortet vilket kan ses som en svaghet. Detta går även att säga om den andra 

punkten där svagare tillhörighet till organisationen medför att styrkortet inte får samma auktoritet 

men utifrån vår undersökning verkar det snarare som att det balanserade styrkortet kan motverka 

denna tendens genom att den kan bidra med en starkare tillhörighet till organisationen och dess 

övergripande mål. 
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5.5.2 Spänningar inom hälso- och sjukvården

De tre domänerna

I vår teoridel presenterade vi en domänteori inom HSO där bland annat sjukhus ingår. Teorin 

visar på hur en HSO är uppdelad i tre domäner: en politisk, administrativ och professionell där 

spänningar mellan dem hör till vardagen. (Kouzes och Mico, 1979) Applicerat på våra 

undersökningsobjekt kan vi börja med att konstatera att det ganska enkelt går att särskilja dessa 

tre domäner. 

Den politiska domänen representeras av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Vi har 

tyvärr inte intervjuat någon respondent på denna nivå och saknar därav deras bild på det hela. 

Det har däremot framkommit i intervjuer med intervjuobjekt på högre nivå som skulle tillhöra 

den administrativa domänen hur tydlig skillnad det är mellan politikerna och dem själva i 

förståelse och handlande. De distanserar sig också genom att tala om politikerna som ’dem’ och 

inte som ’oss’. 

Den administrativa domänen representeras av personer i stabsfunktion hos LIV och i 

sjukhusledning hos Akademiska. De arbetar hårt med att effektivisera hälso- och sjukvården och 

har varit med och implementerat styrkortet. Det är oftast de som driver styrkortsarbetet. Vad 

gäller respondenternas bakgrund har de flesta på administrativ nivå en bakgrund från den 

operativa verksamheten. Dessa är noga med att poängtera sin professionella bakgrund och vad vi 

uppfattar vill de inte enbart bli sedda som en administratör. Något som fångas i citatet från 

enhetschefen hos LIV, ”den dagen då jag förlorat kontakten med verksamheten har jag jobbat för länge här”. 

Bilden vi får är att det inom hälso- och sjukvården värderas högre att arbeta inom det operativa 

jämfört med det administrativa. 

Den professionella domänen representeras av läkare och sjuksköterskor. Gränsen mellan 

domänerna är inte speciellt tydlig från den administrativa nivån då många av de administrativa på 

grund av sin bakgrund vill se sig som professionella också. Läkarna uppfattas dock generellt som 

svårstyrda av de administrativa. I enlighet med teorin ser vi att de olika domänerna skiljer sig, de 

har olika arbetsmetoder och verkar ha olika perspektiv på verksamheten och vad som händer. Vi 

kommer nu att undersöka om det finns några spänningar mellan domänerna hos våra hälso- och 

sjukvårdsorganisationer.

Spänningarna mellan domänerna

Genom vår undersökning har vi sett tydliga tecken på spänningar mellan domänerna hos våra 

undersökningsobjekt. Ett exempel är hur de administrativa både hos Akademiska och LIV 



B A L A N S E R A T  S T Y R K O R T  I N O M  H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D E N
- D R U G G E  & R E I M B L A D H -

Sida 120

eftersträvar en rak och tydlig organisationsstruktur, vilket skulle stärka deras styrning, något som 

inte alltid är målet för de professionella. Som exempel på det ser vi hur en respondent hos 

Akademiska som i grunden är läkare anser att det finns en risk för att det blir för strukturerat. Ett 

annat exempel på spänningar finns hos Akademiska där det påpekas hur politikerna har en vilja 

att detaljstyra verksamheten, något som inte fungerar. Ett tredje exempel är hur vissa av läkarna 

på LIV verkar ha accepterat införandet av styrkortet bara på grund av att deras chef också är 

läkare och ingår i professionen. Det blir på så sätt problem om en överordnad från den 

administrativa domänen vill införa en modell. 

De olika domänerna kämpar också för mer makt på bekostnad av de andra. Exempel på det som 

vi har noterat är hur omorganiseringen som skedde 2004 hos Akademiska ökade makten för de 

administrativa på bekostnad av de professionella. I och med omorganisering fick cheferna för de 

olika centrumen söka in som chef för de nya divisionerna som var färre i antal. De administrativa 

kunde välja ut de chefer som bäst passade i systemet vilket också var fallet i B-divisionschefen 

fall. Han beskriver hur han som mer arbetat efter regelverket och utarbetat rutiner valdes framför 

den andre kandidaten som lett lite mer på sitt egna sätt. 

Det kanske tydligaste exemplet på maktförskjutning mellan domänerna, åtminstone för oss är 

införandet av det balanserade styrkortet eller den balanserade verksamhetsplaneringen. På 

övergripande nivå har det lett till att den administrativa nivån hos LIV och Akademiska har fått 

mer möjlighet till styrning och mer makt på bekostnad av de professionellas makt. Hos LIV ser vi 

exempel på läkare som motarbetar styrkortet och framförallt standardiseringen av styrkortet på 

något vi tror beror på att de inte vill förlora delar av sin makt. Enhetschefen förklarar hur hon 

först har förankrat styrkortet hos ledningen, den politiska domänen, för att sedan ha möjlighet att 

få de läkare som kämpar emot standardiseringen, del av den professionella domänen, av 

styrkortet att acceptera och i längden ge med sig lite av sin makt. Vi har även sett tendenser till 

hur avdelningschefer som oftast är sjuksköterskor är mer positivt inställda till styrkortet i 

förhållande till läkarna. Vilket vi tror går att härleda till att avdelningscheferna med styrkortet får 

mer makt samtidigt som läkarna förlorar. Aidemarks (2001a) undersökning inom Jönköpings län 

såg hur de professionella var positivt inställda till styrkortet då det gav dem en möjlighet att 

argumentera för sin verksamhet med mer än finansiella siffror. Vi ser inte detta lika tydligt inom 

LIV och Akademiska. Hos LIV ser vi dock en tendens men då på administrativ nivå när 

enhetschefen beskriver att hon nu får presentera styrkortet för högsta ledningen istället för som 

tidigare att ekonomichefen hade ensamrätten. Hon kan på så sätt representera en större del av 

verksamheten än bara ekonomin uppåt. 
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5.5.3 Professionella och balanserat styrkort
Vi har tidigare konstaterat att de professionella som består av läkare och sjuksköterskor utgör en 

av tre domäner inom hälso- och sjukvården. Nu vill vi analysera hur styrningen med styrkortet 

påverkas av att en stor del av dem som ska styras just är professionella. Som vi redogjorde för 

under teoridelen innebär styrningen av de professionella vissa unika problem. Först och främst är 

det relevant att komma ihåg att styrkortet i sig till en vis del medför en maktförflyttning inom 

hälso- och sjukvården från de professionella till administratörerna. Av den anledningen är det 

logiskt att de professionella motsätter sig styrkortet. Förutom det tänkte vi här gå igenom 

styrningsproblemen av professionella och se om styrkortet kan hjälpa till eller om styrningen 

fungerar bättre utan styrkort. Att sjuksköterskorna och framförallt läkarna besitter en unik 

expertkunskap medför att de lokala ledarna är beroende av deras kunskap för att kunna fatta bra 

beslut. Vi anser dock att det är osäkert huruvida ledare på högre nivåer behöver ha tillgång till 

den expertkunskapen som främst är förknippad med den operativa verksamheten. I vår 

undersökning hos LIV och Akademiska har vi inte sett några tecken på att styrkortet kan hjälpa 

till med detta problem. Vi vill dock reservera oss från att studiens fokus varit mer administrativt 

än professionellt. 

Det är de professionella som har kontakten med organisationens kunder vilket medför att 

kundens möjlighet till påverkan om vi bortser från den politiska vägen styrs av de professionella. 

Dock är hälso- och sjukvården av den karaktären att kunderna inte i förväg kan specificera vilken 

typ av vård de behöver utan det styrs av andra faktorer. Exempelvis behöver en patient hjälp med 

sitt benbrott på grund av en olycka och inte på grund av ett önskemål. Vi ser därför problemet 

med att de professionella har ensamrätt till kundkontakt som mindre relevant i en hälso- och 

sjukvårdskontext. 

Läkarna och sjuksköterskorna har en stark etik vilket vi har sett några spår av hos de undersökta 

hälso- och sjukvårdsorganisationerna. Exempelvis förklarar verksamhetsutvecklaren hos LIV hur 

vissa av läkarna anser att vården bara ska styras på medicinska grunder. Vi tror dock att vi hade 

haft mer bevisföring om vi hade haft mer fokus på de professionella i studien. Då läkare och 

sjuksköterskor sätter etiken före organisationen så sätts styrningen på de punkter där etiken och 

styrningen krockar ur spel. Vi har kommit fram till två aspekter där styrkortet kan hjälpa till. 

Styrkortet kan hjälpa till att bygga en gemensam identitet med organisationen något vi har sett 

exempel på hos LIV. Läkarna och sjuksköterskorna arbetar inte isolerat utan är en del av hela 

organisationen. Detta sker dels genom strateginedbrytning och dels genom återkopplingen på 

deras och resten av organisationens prestationer. En gemensam identitet kan sedan enligt vad vi 

tror leda till att organisationens intresse får ta större plats hos de professionella. Hos LIV 
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inleddes styrkortsarbetet med att en gemensam värdegrund togs fram. Där fick individerna 

komma överens vad som var viktiga grundstenar i deras handlande. Denna värdegrund blev 

sedan ledord i organisationen och ramverk för styrkortet. På så sätt fångas de professionellas etik 

upp, diskuteras och blir en del av styrningen istället för att den som separat del ska motarbeta. 

Styrkortet är i grunden är ett system för resultatstyrning men har även en tendens att via sitt 

mätsystem vara mer detaljreglerande och minskar på så sätt läkarna och sjuksköterskornas 

autonomi i en hälso- och sjukvårdskontext. Läkarna och sjuksköterskorna som representant för 

de professionella är inte beroende av styrning för att göra sitt arbete. De vet oftast vad och hur de 

ska göra, dessutom reagerar de ofta negativt på detaljstyrning. Vilket framgår på Akademiska av 

den administrativa chefens kommentar, ”… om jag skulle säga att du får inte hoppa högre än 1 meter på 

det här sjukhuset så skulle de [hoppa] 1,10 eller 1,20 direkt”. Vad som enligt Mintzberg (1998) behövs 

är koordinering vilket vi anser att det balanserade styrkortet hjälpa till med. Som samlat 

mätsystem kan styrkortet aggregerat mäta hur långt de har kommit i verksamheten. I och med sin 

nedbrytning av den övergripande strategin kan läkarna och sjuksköterskorna veta vad målen är. 

Så även om styrkortet har en tendens till att detaljstyra mer än de professionella gillar ger det 

också de professionella goda möjligheter att styra och koordinera sig själva. Detta genom 

information om hur långt de har kommit själva, styrning, hur långt de är i jämförelse med andra, 

koordinering, och vad de ska eftersträva via nedbrytning av verksamhetens mål. 

Vi ser även ett problem med styrkortet kopplat till professionella vad gäller utvärdering av arbete 

som är ett möjligt användningsområde. Enligt Marcson (1960 i Mills et al, 1983) kan bara de 

professionellas utvärderas av de med samma expertkunskap, det vill säga andra professionella 

inom samma fält. Detta kan exemplifieras inom hälso- och sjukvården att det bara är andra läkare 

som kan bedöma om en läkare har ställt en korrekt diagnos. Följden blir att styrkortet inte mer än 

övergripande kan användas till utvärdering av professionella. Lösningen får då bli att låta andra 

professionella utforma utvärderingen inom ramen för styrkortet. 

5.5.4 Politik och balanserat styrkort
Både LIV och Akademiska styrs politiskt av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige representerar folket och väljs var fjärde år. Varje val kan leda till att en ny 

majoritet formas i landstingsfullmäktige vilket kan få effekten att strategin för verksamheten 

ändras. Det balanserade styrkortets övergripande uppgift är att bryta ner strategin och styra efter 

den. Därför skulle en förändring av strategin medföra att styrkortet måste förändras. Genom att 

organisationen har ett styrkort anser vi att de har möjlighet att på ett bättre sätt hantera 

strategiska förändringar än tidigare. Detta genom att operationalisera den övergripande strategin. 
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En nackdel är dock att verksamheten förlorar stabilitet att arbeta efter om strategin ändras för 

ofta och styrkortet får ut förändringarna i organisationen. 

Den politiska osäkerheten har vi sett tecken av hos LIV där enhetschefen tror att det kan bli 

majoritetsskifte i landstingsfullmäktige efter valet i höst. Hon känner sig dock ganska säker på att 

styrkortet kommer att få vara kvar. Vi har inte sett lika tydliga tecken på politisk osäkerhet hos 

Akademiska. Det tror vi går att härleda till Akademiskas starka ställning inom Uppsala läns 

landsting. Vi upplever även att det faktum att Akademiska säljer en tredje del av sin vård medför 

att de blir mindre beroende av politiken som förs inom det egna landstinget. Flera av våra 

respondenter hos Akademiska utrycker istället sin oro för att omförhandlingen av kontrakt, där 

Akademiska konkurrerar med andra sjukhus, inte ska lyckas. 

En annan effekt av det balanserade styrkortet kopplat till politiken är att politikernas arbete 

förändras då arbetet med målformulering och uppföljning får mer fokus (Andersson et al, 2000). 

Inom LIV verkar det som detta har börjat ske då en av respondenterna utrycker att politikerna 

har fått mer att göra tack vare styrkortet. Inom Akademiska har vi tyvärr inte kunnat undersöka 

huruvida den balanserade verksamhetsplanering har förändrat arbetsbördan för politikerna. 

Andersson et al (2000) förklarar även att det balanserade styrkortet kan användas som en 

utgångspunkt för dialog mellan politikerna och de som befinner sig inom den operativa 

verksamheten. Där politikerna kan få större förståelse för effekterna av deras prioriteringar. Hos 

Akademiska ses det som ett av användningsområdena för deras modell. Det förklaras att den 

balanserade verksamhetsplanen fungerar som ett underlag för att kommunicera med ägaren om 

hur verksamheten ska klara av att leverera vårdtjänster i rätt mängd och till rätt kvalitet inom de 

ekonomiska ramar som finns.

Vi ser sammanfattningsvis inte att det balanserade styrkortet har medfört problem då det används 

i en politiskt styrd organisation. Den politiska styrningen medför osäkerhet för organisationen 

men vad vi har kommit fram till verkar styrkortet inte påverka denna osäkerhet. 

5.5.5 Institutionalisering
Den institutionella teorin är bred, där vissa delar lämpar sig bättre att tillämpa på hälso- och 

sjukvårdens utveckling i stort och andra delar går lättare att använda på enskilda organisationer 

under en kortare tidsperiod. Vi inleder denna del om påverkan av det institutionella med att 

undersöka de större förändringarna inom hälso- och sjukvården för att sedan se om det 

institutionella perspektivet kan ge oss en annan bild på användandet av balanserat styrkort inom 

LIV och Akademiska. 
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Orrù et al (1991) diskuterar den institutionella påverkans effekter på nationell nivå. Om vi 

tillämpar de tankarna på Sverige ser vi att Sverige som land har väl utbyggda sociala institutioner. 

I relationen mellan tekniska och ekonomiska samt sociala och kulturella krav anser vi att Sverige i 

ett västerländskt perspektiv under 1900-talet har haft mer fokus på de sociala och kulturella 

kraven. Den åsikten bygger vi på socialdemokratins starka ställning som värnat om de sociala 

frågorna. Sverige är också ett land med relativ högt skattetryck. Följden av det blir att det är 

viktigt att företag och organisationer och då framförallt offentliga organisationer agerar i enlighet 

med den roll de har.  

Om vi undersöker hälso- och sjukvården under den allra senaste delen av 1900-talet ser vi att det 

under 80-talet kom en fokusering på effektivitet. Landstingen gick från anslag till avtal då vården 

skulle bli kostnadseffektiv. 90-talet följde i samma spår och detta var en utveckling inom offentlig 

verksamhet som vi med hjälp av Hood (1995) klassificerat som New Public Management. 

Kopplat till tidigare nämnda diskussion om krav ser vi NPM som en utveckling där de tekniska 

och ekonomiska kraven har ökat i vikt. Hälso- och sjukvårdsorganisationer måste nu på ett så 

effektivt sätt som möjligt förse marknaden med tjänster för att få social legitimitet. Internt inom 

dessa hälso- och sjukvårdsorganisationer omvandlas de externa kraven på ökad effektivitet till 

olika försök att dels ge en bild utåt av effektivitet, i enlighet med Brorström et als (1999) 

diskussion, samt att verkligen öka effektiviteten inom organisationen. 

Det är här det balanserade styrkortet kommer in tillsammans med andra metoder som exempelvis 

prestationsbaserade löner som omnämns hos LIV, alla med målet att öka effektiviteten. I 

undersökning av de två hälso- och sjukvårdsorganisationerna ser vi att Akademiska i sig har en 

stark acceptans och social legitimitet, till exempel genom hur de i förhandlingar tack vare sitt 

namn och starka ställning inte behöver förhandla om detaljer. De eventuella köparna anser sig 

veta vad Akademiska står för utan att det specificeras. Hos LIV har inte vi uppfattat några tecken 

på deras ställning vilket vi tolkar som att de inte har en lika stark ställning som Akademiska. 

Akademiskas starkare legitimitet gör att de är mindre pressade att uppvisa effektivitet i 

förhållande till LIV. Båda organisationerna har infört det balanserade styrkortet eller balanserad 

verksamhetsplanering för att öka effektiviteten även om det hos organisationerna inte utrycks i 

exakt dessa ord. Den institutionella teorin gör att vi får ett perspektiv och kan ifrågasätta en del 

av det som respondenterna har sagt. Exempelvis är respondenter i båda organisationerna noga 

med att förklara att styrkortet har lett till ökad styrning och att det nu går att styra. Är det en bild 

de vill ge oss eller är verkligen svaret helt genuint? Då vi i vår studie inte objektivt kunnat 

kontrollera alla svar blir vi tvungna att lita på deras ord. 
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6. Slutsats

6.1 Slutsats
Hälso- och sjukvården har i Sverige gått från en betoning på sociala och kulturella krav till att mer 

påverkas av tekniska och ekonomiska krav. Följderna av detta är att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer nu har större krav på sig att så effektivt som möjligt förse marknaden 

med tjänster för att bli accepterade och få social legitimitet. För att leva upp till kraven har det 

införts nya styrmodeller för att öka effektiviteten. Detta är en undersökning om balanserat 

styrkort som är en utav dessa modeller. För att kunna genomföra undersökningen om 

användandet av balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården delade vi studiens inriktning i fyra 

delar där den första delen undersöker frågan:

Hur har hälso- och sjukvården anpassat modellen i relation till sin kontext?

Kaplan och Nortons ursprungliga styrkortsmodell går inte att applicera i den svenska hälso- och 

sjukvården som den är utan den behöver förändras. Förändringarna verkar dock inte behöva vara 

alltför omfattande. Hos våra två undersökningsobjekt har modellen utsatts för olika grad av 

anpassningar. I den ena organisationen som haft extern hjälp vid utformningen är modellen 

relativt lik den ursprungliga styrkortsmodellen. Det andra undersökningsobjektet har däremot 

gjort ett antal anpassningar och där har modellen döpts om till balanserad verksamhetsplanering. 

Båda organisationerna har en övergripande vision och strategi som de bryter ner genom arbetet 

med styrkortet.

De tydligaste förändringarna som måste göras med modellen inom hälso- och sjukvården är 

förändringen av det finansiella perspektivet och kundperspektivet. Begreppet kund är komplicerat 

inom hälso- och sjukvården vilket medfört att båda organisationerna avvikit från grundmodellen 

genom att istället fokusera på medborgare respektive marknad. Det finansiella perspektivet 

medför en liknande komplikation inom den offentliga hälso- och sjukvården genom avsaknaden 

av ett vinstmål som kan fungera som ett övergripande mål för ett privat företag. Anpassningen 

som skett är framförallt att ekonomin snarare ses som en förutsättning för vad som kan göras i 

de andra perspektiven än det slutmål som grundmodellen föreslår. Vad undersökningen har visat 

finns det även vissa svårigheter med utvecklings- och lärandeperspektivet i denna miljö. Det har 

förklarats att de inte är vana att tänka i dessa banor vilket också satt spår i organisationernas 

modeller. Det har även hänvisats till svårigheter i hälso- och sjukvårdens karaktäristik med detta 

perspektiv. Vi kan dock inte se några argument för denna svårighet i karaktäristiken. I 
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styrkortsmodellen är det även tänkt att det ska vara möjligt att se samband mellan de olika 

perspektiven men detta är något som så här långt i arbetet med balanserat styrkort inte används. 

Hos båda de undersökta organisationerna har det varit fokus på handlingsplanerna. Dessa 

handlingsplaner tolkar ner styrkortets strategier till lägsta nivå på ett tydligt och konkret sätt vilket 

verkar passa bra inom hälso- och sjukvården. Genom att precisera aktivitetsansvariga och 

slutdatum tydliggörs vad som ska uppnås inom varje enhet där operationaliseringen av styrkortets 

övergripande mål medför att styrkortet inte bara upplevs som ett ledningsverktyg. Det går 

slutligen konstatera att båda organisationerna på grund av befarat motstånd till viss del har smugit 

in modellen. Den har snarare kommunicerats som en förädling av den föregående modellen 

istället för en ny typ av styrning, vilket verkar gå att härleda till att hälso- och sjukvården på 

senare tid har infört ett större antal modeller. 

Den andra delen flyttar fokusen till användningsområden och undersöker frågan: 

Vilka användningsområden har det balanserade styrkortet inom hälso- och sjukvården?

Utifrån vår analys av de två hälso- och sjukvårdsorganisationerna och deras användning av den 

balanserade styrkortsmodellen har vi noterat att styrkortet hittills framförallt fungerat som ett 

mätsystem, ett sätt att beskriva verksamheten och ett diskussionsunderlag. Angående att det 

balanserade styrkortet kan fungera som ett diskussionsunderlag och en dialogskapare fann vi det 

intressant att se hur detta inte bara gällde inom organisationen utan att detta även fungerade 

mellan olika vårdinrättningar i vårdkedjan och i diskussionen med politikerna om vilka 

prioriteringar som måste göras. Fastän inget av våra undersökningsobjekt använder det 

balanserade styrkortet som ett strategiskt styrsystem upplever vi att det för våra 

undersökningsobjekt eller hälso- och sjukvården i stort är fullt möjligt att eftersträva i framtiden. 

Det finns självklart hinder i och med den speciella karaktäristik som hälso- och sjukvården har 

men utifrån vår undersökning anser vi att det är fullt möjligt. Något som även är viktigt att 

belysa är det faktum att styrkortsmodellerna framförallt använts som ett internt system där 

sammankopplingen mellan organisationens olika styrkort brister. Detta problem anser vi går 

att lösa genom att de olika nivåerna efterfrågar informationen från de andra nivåernas styrkort 

samt att sambanden mellan de olika nivåerna stärks genom standardisering av mål och mått 

där det är möjligt.

Den tredje delen flyttar perspektivet från användningsområdena till vilka styrningseffekter det 

balanserade styrkortet har medfört och undersöker frågan: 
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Vad har användandet av balanserat styrkort lett till för styreffekter för hälso- och sjukvårdsorganisationer?

Det balanserade styrkortet har enligt vår undersökning medfört två aggregerade effekter när det 

används inom hälso- och sjukvården. Dessa är ökad tydlighet och förändrad inställning. Den 

ökade tydligheten syns i att planeringsprocessen numera ser likadan ut hos alla enheter och att 

översikten av verksamheten har förbättrats tack vare att inte bara ekonomin betonas.  Styrkortet 

har även inneburit en ökad styrningsförmåga då enheterna dels måste agera mer enhetligt och 

dels att de belyses ur mer än ett perspektiv. Inställningen hos medarbetarna har förändrats 

avseende vad som är viktigast för organisationen och att de numera har en mer gemensam bild 

och ökad samsyn. Relaterat till den gemensamma bilden har vi även sett att det balanserade 

styrkortet kan ha viktiga effekter dels för att en gemensam identitet gynnar den svagare bindning 

som offentliga ledare kan känna till sin organisation och dels för att diskrepansen mellan de 

professionellas etik och organisationens mål kan överbyggas genom arbetet med styrkortet. Vi 

noterade i vår analys hur det framförallt var mjukare effekter av styrkortsinförandet som 

upplevdes men där avsaknandet av objektiva resultat var tydligt. Detta anser vi delvis går att 

härleda till det faktum att de båda modellerna är relativt nya och det faktum att ingen ordentlig 

uppföljning har skett över vad implementeringen av det balanserade styrkortet medfört

Som sista del sätter den fjärde delen fokusen på den bredare bilden då den undersöker frågan: 

Har hälso- och sjukvården förutsättningar för att fullt ut använda det balanserade styrkortet? 

För att kunna undersöka om hälso- och sjukvårdsorganisationer hade de förutsättningar som 

behövdes för effektiv styrning med det balanserade styrkortet var vi först tvungna att kartlägga 

vilka förutsättningarna var för att därefter se om de uppfylldes. I arbetet med studien kom vi 

fram till att förutsättningarna kunde delas in i två delar, dels förutsättningen i en väl utbyggd 

styrningsmiljö och dels förutsättningar i arbetet med styrkortet. I undersökningen av hälso- och 

sjukvårdens styrningsmiljö använde vi oss av en indelning i fyra styrmetodsgrupper där styrkortet 

tillfördes till grupp ett, resultatstyrning, samtidigt konstaterades att grupp fyra, interactive control 

systems, var utanför studiens undersökningsområde. De resterande två styrmedelsgrupperna 

utgjordes av individstyrning och kulturell styrning samt beteendestyrning. Kartläggningen visade 

att det är individstyrning och kulturell styrning som utgörs av flest styrmedel men att det är 

beteendestyrningen som upplevs starkast inom hälso- och sjukvården. Detta kommer dels från 

regler, lagar och förordningar och dels från de riktlinjer som politikerna tar fram. De undersökta 
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organisationerna uppvisar, med undantag för några mindre brister, en väl utbyggd styrningsmiljö 

för styrkortet att verka i.

I undersökningen av förutsättningar i styrkortsarbetet fann vi att ledningens engagemang, 

handlingsplaner, förankring och utbildning verkar vara viktiga förutsättningar inom hälso- och 

sjukvården. Den strategiska kopplingen fick även en viss betoning medan åsikterna gick isär om 

vikten av kopplingslogiken mellan perspektiven. Båda organisationerna efterfrågade ett starkare 

engagemang från ledningen. Handlingsplaner var något som båda organisationerna hade men det 

har fått en betydligt större vikt hos den ena. Förankring och utbildning verkar vara nära kopplad 

till hur långt organisationen har kommit i styrkortsarbetet. Den undersökta organisation som 

hade kommit längst hade också en bredare förankring för styrkortet. Utbildning om styrkortet 

ansågs viktig men det betonades att det på operativ nivå skulle vara praktisk utbildning där 

användningen av styrkortet förklarades och styrkortets fördelar visades.

Sammanfattningsvis ser vi att båda organisationerna använder sig av en anpassad modell av det 

balanserade styrkortet. Då den ena organisationen verkar ha en modell som är så trogen Kaplan 

och Nortons modell som möjligt inom hälso- och sjukvården har den andra organisationen 

selektivt tagit tankarna bakom och skapat en egen modell. Vad båda organisationerna bevisar att 

den ursprungliga modellen för balanserat styrkort måste anpassas till hälso- och 

sjukvårdskontexten. Utifrån vår undersökning går det att se hur styrkortsmodellen har börjat ge 

resultat inom hälso- och sjukvården men det återstår fortfarande att se om styrkortet får fortsatt 

förtroende i framtidens svenska hälso- och sjukvård, först då kan det bli mer än ännu ett 

styrmedel som passerar förbi.

6.2 Förslag på vidare forskning
 Vi skulle gärna se en undersökning som tydligt beskriver vilka förutsättningar det 

specifikt finns för att styra professionella grupper med expertkunskaper inom hälso- och 

sjukvården med en modell som balanserat styrkort. 

 Vi har i vår undersökning och analys kommit in lite på institutionell teori och dess 

effekter för styrningen med balanserat styrkort inom hälso- och sjukvården. Det skulle 

vara intressant att se en studie som studerar styrningen via balanserat styrkort inom hälso-

och sjukvården med en starkare fokus på den institutionella teorin både i undersökningen 

och i analysen. Studien skulle då behöva ta vidare perspektiv i sin undersökning än vad vi 

har gjort. Vår tanke är att en sådan studie skulle gynnas av att också intervjua politiker 

inom landstingsfullmäktige och eventuellt nutidshistoriker. Av vad vi har kommit fram till 
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ger den institutionella omvärlden effekter för hälso- och sjukvårdsorganisationer. En 

studie med denna huvudfokus skulle kunna gå ett steg längre och ge en mer omfattande 

bild av vilka effekterna är. .
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Appendix 1 - Organisationsschema Landstinget i Värmland



Appendix 2 – Landstinget i Värmlands balanserade styrkort 
Ett attraktivt, dynamiskt och hälsofrämjande Värmland   2006                                                                           

Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose behoven av hälso- och sjukvård samt tandvård. 
Landstinget ska också verka för en  positiv regional utveckling. 

Strategiska mål Avgörande framgångsfaktorer Nyckelmått Kort mål Långt mål

Medborgare – God hälsa, livskvalitet och trygghet

Att medborgarna har tilltro till att rätt 
vård finns när behov uppstår

Andel länsverksamheter som har 
genomfört en undersökning avseende 
patienters upplevelse av vården

Ökande andel  Alla länsverksamheter 

Enkätdata ur Vårdbarometern avseende 
patienternas/medborgarnas tilltro till 
vården

Ökande tilltro Ökande tilltro

Att vi har ett helhetsperspektiv på 
omhändertagandet

Andel länsverksamheter som har en 
strategi för förebyggande hälso- och 
sjukvård

Ökande andel Alla länsverksamheter

Med god hälsa menar vi att 
sjukdom förebyggs, botas eller 
lindras. Med trygghet menar vi att 
medborgarna är förvissade om att 
vård finns när behov uppstår. Med 
livskvalitet menar vi att LiVs 
insatser ska bidra till känsla av 
välbefinnande hos medborgarna

Att vi har god tillgänglighet
Andel LV/MO som uppnår målsättningen 
avseende tillgänglighet (telefon, 
måluppfyllelse 0-7-90-90)

Ökande andel Alla länsverksamheter

Process– Effektiv verksamhet med högsta kvalitet

Andel länsverksamheter som har uppfyllt 
sin målsättning avseende effektivitet och 
kvalitet

Alla länsverksamheter har identifierat 
lämpliga mått under år 2006

Alla länsverksamheter har med data 
från nationella kvalitetsregister i 
sina uppföljningar

Att vi har en aktiv uppföljning av 
effektivitet och kvalitet

Medelvårdtid per diagnosgrupp På riksgenomsnittet På riksgenomsnittet

Att styrning och utveckling av 
verksamheten sker enligt vår 
gemensamma modell

Andel länsverksamheter som aktivt 
arbetar enligt landstingets 
koncernuppföljningsmodell

Alla länsverksamheter/staber har påbörjat 
arbetet med verksamhetsplaner baserade 
på vår uppföljningsmodell

Alla länsverksamheter jobbar med 
och utvecklar verksamheten enligt 
vår uppföljningsmodell

(saknas i v-planen, tänkbart mål) (saknas i v-planen, tänkbart mål)

Med effektiv verksamhet menar 
vi rätt sak utförd i rätt tid av rätt 
person. Med högsta kvalitet menar 
vi en absolut strävan att i varje 
situation åstadkomma bästa möjliga 
prestation

Att verksamhetens interna och 
externa processer är definierade och 
välkända

Antal (vård)överenskommelser och 
(vård)program mellan länsverksamheter 
och med externa aktörer Alla länsverksamheter har inventerat och 

reviderat befintliga överenskommelser

Ökande antal 
(vård)överenskommelser / 
(vård)program – lätt tillgängliga via 
nätet

Utveckling och förnyelse – Ledande i verksamhetsutveckling
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Att vi implementerar evidensbaserad 
kunskap

Andel länsverksamheter som aktivt 
arbetar med att implementera 
evidensbaserad medicin

Implementera handlingsplaner

Vården är evidensbaserad och 
innefattar utbildning i och 
uppföljning av evidensbaserat 
arbetssätt

Andel länsverksamheter som avsätter 
resurser (tid och pengar) för 
utvecklingsarbete 

Alla länsverksamheter Alla länsverksamheter Att ha ett förhållningssätt som ger 
medarbetarna förutsättning att delta i 
utvecklingsarbete eller forskning Resurser som landstinget avsätter till 

forskning
Optimala resurser Optimala resurser

Med ledande menar vi att vi ska 
vara framgångsrika i jämförelse med 
andra organisationer. Med 
verksamhetsutveckling menar vi att 
omsätta aktiv omvärldsspaning och 
eget utvecklingsarbete i en 
gemensam strävan till utveckling

Att IT och medicinsk teknik stödjer 
verksamheten och dess utveckling

Andel länsverksamheter som har tydliga 
krav på IT-stöd och medicinsk teknik

En metod att föra dialog finns utvecklad
Alla länsverksamheter har tydliga 
krav på IT-stöd och medicinsk 
teknik

Medarbetare – Arbetsglädje

Sysselsättningsgrad
Alla anställda i landstinget som önskar ska 
erbjudas heltid

Alla anställda i landstinget som 
önskar ska erbjudas heltid

Jämställdhet och jämlikhet

Osakliga löneskillnader på grund av kön
Inga osakliga löneskillnader på grund av 
kön

Inga osakliga löneskillnader pga 
kön eller andra osakliga skäl

Andel LV som har ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete

100% 100%

Sjukfrånvaro 6,2% i genomsnitt för hela LIV 2006 5% 2008
Att skapa en bra fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö

Sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättn.grad minst 95%
Alla ska ha grundanställning på 
heltid

Att utveckla ledarskapet på alla 
nivåer i organisationen

Andel genomförda utvecklingsinsatser 
enligt plan för ledarskapsutveckling

Erbjuda utvecklingsinsatser för chefer med 
längre erfarenhet, nyblivna chefer samt 
lanstingets ledningsgrupper

Trygga ledarförsörjningen i LiV 
genom utökade 
ledarutvecklingsinsatser

Med arbetsglädje menar vi 
medarbetare som tar personligt 
ansvar för sin arbetsinsats, är aktiva 
och tar egna initiativ, samspelar med 
andra, underlättar för att skapa 
delaktighet samt upplever 
påverkansmöjlighet och känner sig 
sedda

God förmåga att försörja 
organisationen med kompetens

Kostnad för inhyrd personal högst 30 milj kr 2005 Högst 10 mkr vid planperiodens slut

Ekonomi – Effektivt resursutnyttjande

Att uppnå ett ekonomiskt resultat 
som är uthålligt och ger 
handlingsfrihet

Andel LV/MO som uppnår beslutat 
resultatmål 

Alla länsverksamheter Alla länsverksamheter

Med effektivt resursutnyttjande 
menar vi att använda våra resurser 
optimalt, i såväl det 
länsövergripande som det lokala 
perspektivet. Med resurser menar vi 
pengar, medarbetare, lokaler och 
utrustning

Att såväl politik som verksamhet 
planerar och prioriterar utifrån ett 
helhetsperspektiv

Andel länsverksamheter som har ett 
tydligt beskrivet uppdrag vilket möjliggör 
planering och prioritering 

Alla länsverksamheter Alla länsverksamheter

Landstinget i Värmlands balanserade styrkort 2006, egen bearbetning av Landstingets Verksamhetsplan (2005)
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Appendix 3 – Internmedicins balanserade styrkort 2006 
BSC länsverksamheten internmedicin 2006
Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose behoven av hälso- och sjukvård samt tandvård. Landstinget 
ska också verka för en  positiv regional utveckling. 

Strategiska mål Avgörande framgångsfaktorer Nyckelmått Kort mål Långt mål

Medborgare – God hälsa, livskvalitet och trygghet betyder inom internmedicin

Att vi har ett gott bemötande Andel enheter som uppnår >X? På fråga Y (personalenkäten) Mått sätts när metod fastställs Mått sätts när metod fastställs

Att vi har god tillgänglighet Andel enheter som uppfyller Vårdgarantin 2005 100% 100%

Antal enheter med återbesök inom planerad tid 75% 100%

Medelbeläggning på länsverksamhetens slutenvårdplatser 85% 85%

Att vi ger säker vård
Andel händelseanalyser gjorda på avvikelser anmälda till Lex Maria-
ansvarig inom LIV

50% 100%

Andel enheter vars möten har en stående punkt för patientsäkerhet 100% 100%

Att förebygga, bota eller 
lindra sjukdom, ge en god 
rehabilitering och palliativ 
vård. Att medborgarna får 
ett gott bemötande och 
garanteras en säker vård. 
Att vård erbjuds när behov 
uppstått

Registrering av vårddagar med läkemedelsbiverkningsdiagnos Ökande Minskande

Process– Effektiv verksamhet med högsta kvalitet betyder inom internmedicin

Andel patienter som väntat mer än 4h på akutmottagningen <10% <5%
Att ha ett effektivt akut omhänder-
tagande byggt på samverkan Andelen akutsökande patienter som direktinläggs på vårdavdelning >10% >10%

Att vi deltar i nationella 
kvalitetsjämförelser

Antal utvalda parametrar i nationella kvalitetsregister där vi är bättre 
än riksgenomsnittet

Ökande Ökande

Att delta i strategiska 
omvårdnadsgrupper

Andel enheter med kontrakterade medarbetare inom LIVs definierade 
omvårdnadstrategiska grupper

100% 100%

Ökande Ökande

Att i samverkan med 
andra ge rätt vård och 
service, på rätt nivå, vid rätt 
tillfälle. En absolut strävan 
att i varje situation 
åstakomma bästa möjliga 
prestation

Att ha ett väl definierat uppdrag
Antal vårdprogram och processkartläggningar där internmedicins del i 
vårdprocessen beskrivits

Utveckling och förnyelse – Ledande i verksamhetsutveckling betyder inom internmedicin

Att vi prioriterar utvecklingsarbete
Andel enheter som arbetat aktivt med minst en prioriterad aktivitet per 
perspektiv enligt internmedicins verksamhetsplan

100% 100%

En länsövergripande policy för verksamhetsutveckling inklusive FoU-
plan

Policydokument utarbetat Policy implementerad
Att ge möjlighet för medarbetarna att 
arbeta med verksamhetsutveckling

Att utveckla vården 
genom att använda 
evidensbaserad kunskap och 
bedriva eget 
utvecklingsarbete i större 
omfattning än andra Att implementera evidensbaserad 

kunskap
Antal utarbetade vårdprogram baserade på Socialstyrelsens 
"Nationella riktlinjer för vård och behandling"

Ökande Lokala vårdprogram finns inom 
alla aktuella områden

Medarbetare – Arbetsglädje betyder inom internmedicin

Att medarbetarna är 
delaktiga, kan påverka, blir 

Att våra medarbetare trivs på 
arbetetet

Andel enheter vars genomsnittsresultat är >8.0 för fråga 1 i 
"Medarbetarkrysset"

>50% >80%
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Att ha en god fysisk och psykosocial 
miljö

Andel enheter vars genomsnittsresultat är >7.0 för fråga 3 och 4 i 
"Medarbetarkrysset"

>50% >80%

Att ge förutsättningar för personlig 
och yrkesmässig utveckling

Andel enheter där alla medarbetare har en personlig 
kompetensutvecklingsplan

>80% 100%

sedda och trivs på arbetet

Att vi aktivt arbetar för jämställdhet Andel enheter där alla medarbetare erbjuds heltidsanställning 100% 100%

Ekonomi – Effektivt resursutnyttjande betyder inom internmedicin

Att länsverksamheten har en 
ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat i förhållande till budget
>=0 >=0Att vi ska använda våra 

resurser (medarbetare, 
pengar, utrustning, lokaler) 
kostnadseffektivt Att ha en länsövergripande planering

Andel länsverksamheter som har ett tydligt beskrivet uppdrag vilket 
möjliggör planering och prioritering 

3ggr/år Årlig resursfördelning med hjälp 
av nyckeltal

Internmedicins balanserade styrkort 2006, egen bearbetning av Intermedicins verksamhetsplan (2005)



Appendix 4 - Utdrag ur Akademiskas verksamhetsplan 2006

Vid varje mål för 2006 anges vem som utformar handlingsplanen med (S) för 
sjukhusdirektören och (D) för divisionscheferna. 

Marknad 

Inriktningsmål

- Akademiska sjukhuset är huvudleverantör av slutenvård inom C-län och av
högspecialiserad vård inom regionen.

- Akademiska sjukhuset är huvudalternativet inom regionen vad gäller forskning, 
utbildning och utveckling.

Mål 2006 

- Stärka och utveckla partnerskapet med regionlandstingen och samarbetet med 
vårdgrannar. (D)

- Den högspecialiserade vård som andra landsting inom regionen köpt uppgår till 
minst lika mycket som 2004 i fast pris. (D)

- Mängden sjukhusvård av C-länsinvånare utanför landstinget har inte ökat jämfört 
med 2005. (D)

Processer

Inriktningsmål

- Processerna hälso- och sjukvård, forskning och utveckling samt utbildning är 
definierade och kända, och samverkar på ett planerat och systematiskt sätt.

Mål 2006

- Sjukhuset uppfyller målen i vårdöverenskommelsen om kvalitetsindikatorer. (D) 
- Varje verksamhetsområde ska arbeta med systematisk sjukvårdsutveckling och 

redovisa resultat inom minst ett av de definierade utvecklingsområdena. (D)
- Vårdgarantin uppfylls. (D)
- I samråd med fakulteten identifiera strategiskt viktiga kliniska 

forskningsområden. (S)
- Antalet nöjda studenter har ökat jämfört med 2005. (D)

Medarbetare

Inriktningsmål

- Akademiska är en modern och attraktiv arbetsplats vars medarbetare har rätt 
kompetens och känner en hög arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet.

Mål 2006 

- 95% av medarbetarna har haft utvecklingssamtal med sin chef under den senaste 
12-månadersperioden. (D) 

- Inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns. (D)
- 80 procent av personalen har deltagit aktivt i verksamhetsplaneringen för 2007 på 

sin enhet. (D)
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- Långtidsjukfrånvaron har minskat till i genomsnitt högst 4,5 % av ordinarie 
arbetstid per år. (D) 

Ekonomi

Inriktningsmål

- Sjukhuset har en ekonomi i balans med utrymme för utveckling och förnyelse.

Mål 2006

- Kostnaden ökar inte mer än 1,8 procent vid oförändrad verksamhet.  Det 
motsvarar en produktivitetsförbättring på 1 procent eller 50 Mkr. (D) 

- Antal årsarbetare har vid oförändrad verksamhet minskat med 1 procent. (D) 
- När verksamhet utökas finns en positiv nettoeffekt på 40 procent. (D)
- När ny verksamhet startar finns full kostnadstäckning. (D)
- Läkemedelskommitténs förskrivningsmål för 2006 uppnås. (D)
- Timlönekostnaden ökar inte utöver löneavtal. (D)

Egen bearbetning av Akademiska sjukhusets verksamhetsplan (2005)
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Appendix 5 – Intervjumall 

1. Förberedande frågor
Beskriv kortfattat er position.
- Vem är du ansvarig inför och vem är ansvarig till dig?
Vad har ni för bakgrund? 
Vilka tidigare erfarenheter har du utav ekonomistyrning och balanserat styrkort?
Var införandet av balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering del av en större 
förändring?

2. Modellen 
Hur ser balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering ut hos er på 
division/verksamhetsområde? 
- Hur har det sett ut mot verksamhetsområden och avdelningar? 
Vad upplevde du var anledningarna till att modellen infördes?
Hur omfattande är planeringsprocessen på lägre nivå? 
Ser ni någon koppling mellan perspektiven? 
Finns det någon hierarki mellan perspektiven eller är de lika mycket värda?

3. Användandet
Allmän fråga: Kan du beskriva hur användandet av verksamhetsplanen ser ut här på 
division/klinik? 
Är balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering det enda verktyg ni använder här eller 
kompletterar det andra verktyg? 
Tror du att det är någon skillnad i användandet beroende hur enheten är sammansatt? 
Ser du några andra användningsområden för balanserat styrkort/balanserade 
verksamhetsplanering än de som ni använder idag?
 Beskriva verksamheten?
 Mätsystem? 
 Uppföljning/utvärdering?
 Bättre kommunikation? 
 Strategiskt styrsystem? 
 Belöningssystem? 

Hur arbetar ni med vision och strategier? Hur påverkas du/din avdelning av vision och 
strategier från högre nivå?
Hur har ni tagit fram de övergripande målen här på divisionen? 
Vad upplever du vara tydligast styrningssättet i er organisation - styrning via regler, via mål, 
eller individens egna ansvar?
Hur upplever du att styrningen påverkas av organisationskulturen?

4. Styrningseffekter
Allmän fråga: Ser du några effekter av balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering? 
Vilken effekt känner du är den viktigaste? 
Hur såg styrsystemet ut innan ni införde balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering?
Kräver det balanserade styrkortet/verksamhetsstyrningen mer tid och resurser än tidigare 
styrningsverktyg?
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5. Förutsättningar
Allmän fråga: Beskriv de förutsättningar du tycker är viktiga för att användandet av 
balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering ska fungera? 
Känner du att det är något som saknas hos er?
Vi hade några förslag på förutsättningar, hur viktiga upplever du att dessa är? 

 Strategikoppling
 Förankring hos de anställda
 Kopplat till handlingsplan
 Ansvarsområden 
 Kopplingslogik mellan perspektiv
 Planeringsprocess
 Utbildning i användningen

Hur långt har ni kommit med arbetet på dessa?

Övriga tankar om användandet av balanserat styrkort/balanserad verksamhetsplanering?


