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Förord 
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 Sammanfattning 

 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, FE3043, VT 2008  

 

Författare: Annelie Svensson, Martina Svensson och Maria Zeed  

Handledare: Lars-Göran Aidemark 

 

Titel: Fallstudie på Vråens vårdcentral – utformning och användning av det 

balanserade styrkortet 

 

Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjukvårdssektorn i Sverige kämpat med 

finansiella problem. Snarare än att påbörja nedskärningar har sjukvårdssektorn valt att 

genomföra administrativa reformer av sjukvården, som en lösning på problemet. I andan 

av nytt offentligt ledarskap har fler och fler landsting blivit inspirerade av det sätt som 

många privata företag agerar på. Ett led i denna utveckling är att balanserat styrkort har 

introducerats som ett lämpligt managementsystem.  

 

Syfte: Att beskriva och förklara hur det balanserade styrkortet är utformat och används 

inom en sjukvårdsorganisation i Sverige, där de medicinskt professionella har ansvar för 

vård och behandling av patienter. Fallstudien ska även vara ett bidrag till ett större 

internationellt forskningsprojekt.   

 

Avgränsningar: Eftersom sjukvården i Sverige är ett omfattande område och på grund 

av att vår tid är begränsad, har vi valt att geografiskt inrikta oss på Värnamo 

sjukvårdsområde samt endast studera ett enda fall, Vråens vårdcentral.  

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie på Vråens vårdcentral. Vår uppsats 

bygger på en positivistisk ansats och relationen mellan teori och empiri är av abduktivt 

slag. Primärdata har samlats in genom fem intervjuer med personer på olika nivåer inom 

organisationen. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av budget och 

broschyrer.   
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Slutsatser: Vråens vårdcentral bygger sitt balanserade styrkort på den modell som 

Kaplan och Norton lanserade, men har anpassat det till sjukvårdens förutsättningar. På 

Vråens vårdcentral utgår man från samma fyra perspektiv som originalmodellen, men 

de betonar inte orsak-verkan sambandet mellan måtten inom perspektiven på samma 

vis. Balansen mellan perspektiven har getts en annan innebörd. Det huvudsakliga 

motivet för att använda det balanserade styrkortet är att skapa målkongruens. Det har 

tydligt framgått att drivkrafterna bakom det balanserade styrkortet är ledningen, 

verksamhetschefen samt samordnare och resurspersoner. Det finns en vilja att engagera 

medarbetare från alla nivåer i utformningen av det balanserade styrkortet. Styrkortet 

används för både resultat- och beteendestyrning samt prestationsuppföljning, 

kvalitetsförbättringar och i viss mån benchmarking, men inte som grund för 

belöningssystem. 

  

Förslag till vidare forskning: Genom vår fallstudie har det framkommit intressanta 

uppslag till vidare forskning att:  

•••• genomföra replikerande studier på andra vårdcentraler, både nationellt 

och internationellt.  

•••• jämföra det balanserade styrkortets utformning och tillämpning i 

offentlig verksamhet med privat verksamhets motsvarande styrsystem.  

•••• göra en uppföljande studie på Vråens vårdcentral, för att se om 

utformningen och tillämpningen har förändrats över tid.    

•••• utforma en studie där det går att genomföra statistisk generalisering. 
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1. Inledning 

 detta kapitel vill vi beskriva bakgrunden till vår fallstudie, samt föra en 

problemdiskussion kring balanserat styrkort inom sjukvården. Utifrån denna 

diskussion introducerar vi de frågor och hypoteser, som härrör från fallstudieprotokollet. 

Vi vill dessutom tydligt förmedla vårt syfte och dess avgränsningar. Avslutningsvis 

presenterar vi vår målgrupp.  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har sjukvårdssektorn i Sverige kämpat med finansiella 

problem1. Den offentliga sjukvården har inte haft någon möjlighet att expandera i 

samma utsträckning som gjordes under 1970-talet, ett av skälen till detta var en 

minskning utav de statliga bidragen. Snarare än att påbörja nedskärningar har 

sjukvårdssektorn valt att genomföra administrativa reformer av sjukvården, som en 

lösning på problemet. I andan av nytt offentligt ledarskap har fler och fler landsting 

blivit inspirerade av det sätt som många privata företag agerar på. 2 Ett led i denna 

utveckling är att balanserat styrkort har introducerats som ett lämpligt 

managementsystem. Det balanserade styrkortet skapades för att lösa problemen med att 

driva stora amerikanska bolag som hade förlorat sin konkurrenskraft under 1970- och 

80-talet.3 Enligt upphovsmännen Kaplan och Norton har mätning betydelse ”det man 

inte kan mäta kan man inte styra”4. De menar också att ”balanserat styrkort omvandlar 

en vision, affärsidé och strategi till målsättningar och styrtal fördelade över fyra olika 

perspektiv”. De fyra perspektiven är det finansiella, kund, process och lärande. 5 

 

Denna fallstudie ingår i ett internationellt forskningsprojekt som studerar balanserat 

styrkort inom sjukvården. Projektet startade som en surveyundersökning på 

sjukhusnivå, där många länder ingick. För att komma ner på en lägre nivå i 

verksamheten kommer den tidigare surveyundersökningen att kompletteras med ett 

antal nya fallstudier i varje land. De länder som ingår i forskningsprojektet är Sverige, 

                                                 
1 Aidemark, (2002) s. 236 
2 Funck, (2007) s. 88 
3 Aidemark, (2002) s. 236 
4 Kaplan & Norton, (1999) s. 29 
5 Ibid. s. 32 

I 



 8 

Italien, Argentina, Österrike, Belgien, Japan, Nya Zeeland, Spanien, Taiwan och 

Storbritannien. 6  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är en stor skillnad på hur balanserat styrkort används i den offentliga sektorn och på 

hur privata företag tillämpar det. Beroende på om det är ett privat företag med vinstsyfte 

eller en offentlig organisation, prioriteras de fyra perspektiven på olika sätt.7  

Det har riktats stor uppmärksamhet mot att förstå konsekvenserna av ett 

managementsystem som har implementerats inom sjukvården, där intressenterna kan ha 

olika mål som står i konflikt med varandra. Centralt finansierade sjukvårdssystem ökar 

potentialen för konflikt mellan administratörens mål och de mål som medicinskt 

professionella arbetar med inom sjukvården. 8  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen och fallstudieprotokollet9 är nedanstående frågor och 

hypoteser intressanta att studera:  

Fallstudiefrågor  

•••• Hur är det balanserade styrkortet utformat inom Vråens vårdcentral, som 

ansvarar för vård/behandling av patienter? 

•••• Hur används det balanserade styrkortet i det professionella sammanhanget? 

 

Hypoteser 

•••• Det balanserade styrkortet är anpassat till speciella förhållanden inom 

sjukvårdsorganisationen och de olika nivåer som studeras. 

•••• Involveringen och entusiasmen hos sjukvårdsledningen är oumbärlig för 

framgång.  

•••• Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen 

är en förutsättning för utvecklingen av måtten inom processperspektivet.  

                                                 
6 Aidemark & Funck, (2008a) 
7 Aidemark, (2002) s. 237 
8 Aidemark & Funck, (2008a)  
9 Ibid. 
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•••• Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen 

är en förutsättning för att använda mått för kontroll/utveckling av 

sjukvårdstjänster. 

•••• Utan involvering av medicinskt professionella i utformningen kommer mått 

och mål inom processperspektivet i balanserat styrkort att bli löst kopplat från 

sjukvårdsaktiviteter rörande patient. 

•••• Det tar tid att utveckla balanserat styrkort, som används nära kopplat till 

sjukvårdens tjänster 

 

1.4 Syfte 

Att beskriva och förklara hur det balanserade styrkortet är utformat och används inom 

en sjukvårdsorganisation i Sverige, där de medicinskt professionella har ansvar för vård 

och behandling av patienter.  Fallstudien ska även vara ett bidrag till ett större 

internationellt forskningsprojekt.   

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom sjukvården i Sverige är ett omfattande område och på grund av att vår tid är 

begränsad, har vi valt att geografiskt inrikta oss på Värnamo sjukvårdsområde samt 

endast studera ett enda fall, Vråens vårdcentral.  

 

1.6 Målgrupp 

Vår fallstudierapport riktar sig huvudsakligen till studenter som går tredje året på 

ekonomprogrammet, med inriktning mot ekonomistyrning, vid Växjö Universitet och 

deltagare i det internationella forskningsprojektet om balanserat styrkort i sjukvården.    

 

När vi sammanställt vår fallstudierapport har vi utgått från att de som läser uppsatsen 

har grundläggande kunskaper i företagsekonomi och vetenskapsteori. 
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2. Metod 

 detta kapitel beskriver vi vårt vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssättet vid 

vår fallstudie samt redogör för de kriterier som bedömer dess kvalitet. Vi förklarar 

hur vi har genomfört vårt urval av plats och respondenter samt slutligen hur vi samlat in 

vår data.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns ett antal vetenskapliga förhållningssätt, som har både likheter och skillnader. 

Skillnaderna kan vara så kraftiga att de kan betraktas vara helt olika sätt att uppfatta 

människan, vetenskapen, världen, filosofin och vad som anses vara kunskap.10 Ett av 

förhållningssätten är positivismen. Den har sitt ursprung i en naturvetenskaplig tradition 

och kännetecknas bland annat av att den kunskap man söker ska vara verklig, tillgänglig 

för våra sinnen samt vårt förnuft. Kunskapen bygger på iakttagelser som är logiskt 

prövbara samt att forskaren ska ha en roll som står i en yttre relation till 

forskningsobjektet.11 Det finns ett flertal sätt att relatera teori och empiri, ett av dessa är 

abduktion som är en kombination av induktion och deduktion.12       

 

Vårt syfte har varit att beskriva och förklara det balanserade styrkortets utformning samt 

användning och vi har därför valt en positivistisk ansats. Vi har gjort vår undersökning i 

en verklig miljö, Vråens vårdcentral, och den information som har samlats in betraktar 

vi som riktig. Vi har genom hela arbetet varit medvetna om att vi har förutfattade 

meningar samt viss förkunskap inom ämnet, men trots detta har vi försökt att förhålla 

oss objektivt till det studerade fenomenet. Relationen mellan vår teori och empiri är av 

abduktivt slag. Utifrån det internationella forskningsprojektet har vi fått hypoteser som 

tidigare tagits fram utifrån enskilda fall på sjukhusnivå och vår uppgift har då varit att 

testa dessa med hjälp av vår fallstudie på patientnivå, Vråens vårdcentral. Våra resultat 

kan sedan bli ett bidrag till forskningsprojektet.   

 

                                                 
10 Patel & Davidson, (2003) s. 26   
11 Ibid. s. 26-28  
12 Ibid. s. 24 

I 
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2.2 Fallstudie 

Yin beskriver fallstudien som en heltäckande forskningsstrategi som innefattar 

designlogik, datainsamlingstekniker och olika tillvägagångssätt vid analysen av data13. 

Fallstudiestrategin bör tillämpas då frågor om ”hur” och ”varför” ställs, då man har svag 

kontroll över den situation som studeras och då man inriktar sig på aktuella händelser i 

ett verkligt socialt sammanhang14.  

 

Fallstudien kan vara av explorativ, deskriptiv och förklarande karaktär15. Det är många 

som ser nedlåtande på denna strategi trots att den är en tydlig urskiljbar form av 

empiriska undersökningar. Det mesta av kritiken går att åtgärda men utifrån detta kan en 

lärdom dras, det är svårt att genomföra en kvalitativt bra fallstudie. När en fallstudie 

genomförs går det att använda både kvalitativ och kvantitativ information.16 

Fallstudiedesignen kan bestå av ett eller flera fall och dessa två varianter kan inneha en 

eller flera analysenheter17. Det finns många olika former av fall som kan utgöra fokus 

för en undersökning till exempelvis individer, organisationer, samhällsmiljöer, enskilda 

händelser och sjukhus18.  

 

Vår fallstudie har formen av en holistisk enfallsdesign med endast en analysnivå. För att 

vi ska kunna utföra en replikerande fallstudie så har vi utgått från ett fallstudieprotokoll 

med givna frågor och hypoteser som vi sedan kompletterat med ytterligare regler och 

tillvägagångssätt. Vårt fall är lämpligt för replikering, eftersom det har likartade 

förutsättningar som de andra fallen i forskningsprojektet. Meningen är att pröva dessa 

hypoteser och besvara frågorna samt bidra med kunskap till hur det balanserade 

styrkortet är utformat och används på en nivå inom sjukvårdsorganisationen som har 

ansvar får vård och behandling av patienter.     

 

2.2.1 Kriterier för bedömning av fallstudiens kvalitet 

För att kunna bedöma kvaliteten på fallstudien är det viktigt att använda fyra kriterier 

(1) begreppsvaliditet, (2) intern validitet, (3) extern validitet och (4) reliabilitet. Vid 
                                                 

13 Yin, (2007) s. 32  
14 Ibid. s. 17  
15 Ibid. s. 21 
16 Ibid. s. 27, 29 och 32 
17 Ibid. s. 60 
18 DePoy & Gitlin, (1999) s. 192 
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hanteringen av dessa kriterier finns det ett antal tekniker att tillämpa som kan vara 

aktuella vid olika faser under fallstudiens gång.19 Begreppsvaliditet innebär en 

utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som studeras20. För att försöka 

få en så hög begreppsvaliditet som möjligt har vi under datainsamlingen använt oss utav 

triangulering, det vill säga flera empiriska källor bland annat ett flertal intervjuer. Vi har 

dessutom försökt att tydligt visa vårt tillvägagångssätt, så att en extern läsare kan följa 

de steg som vi har tagit under processens gång. Vi har dessutom använt oss utav 

respondentvalidering för att styrka rapportens innehåll.  

 

Ytterligare ett kriterium som vi försökt att tillfredsställa är intern validitet. Detta innebär 

att det finns ett orsak – verkan samband där det ska visas att vissa betingelser leder till 

andra betingelser21. För att kunna minimera risken för felaktiga slutsatser är det viktigt 

att vi stannar upp och reflekterar över om det finns en tredje variabel som kan vara 

orsaken till utfallet.  Utifrån Yins22 resonemang om rivaliserande och konkurrerande 

förklaringar, innebär detta att vi ska pröva och försöka definiera sådana förklaringar 

under studiens gång. Denna medvetenhet har gjort att vi från början försökt att finna 

information och bevis för andra möjliga påverkansfaktorer.  

 

Extern validitet är ett kriterium som berör avgränsningen av det område till vilket 

studiens resultat kan generaliseras. Här uppkommer frågan huruvida resultaten från en 

undersökning kan tillämpas utöver den aktuella fallstudien23. Vårt syfte med denna 

uppsats har inte varit att generalisera till en population, statistisk generalisering, utan att 

istället generalisera en viss uppsättning resultat till en mer generell teori. Det vill säga 

använda analytisk generalisering.  

 

Reliabilitet är det sista kriteriet som visar huruvida undersökningens utförande kan 

upprepas med samma resultat. Detta kriterium beaktas vid datainsamlingen och syftet är 

att minimera alla skevheter och fel i en undersökning.24 I syfte att infria detta kriterium 

                                                 
19 Yin, (2007) s. 54 och 60 
20 Ibid. s. 55 
21 Ibid. s. 55  
22 Ibid. s. 141 
23 Ibid. s. 55  
24 Ibid. s. 59  
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har vi använt oss utav ett fallstudieprotokoll25 samt upprättat en databas, för att 

dokumentera vårt tillvägagångssätt och underlätta för andra att upprepa vår studie. 

 

2.3 Urval av plats och respondenter 

Vid val av plats där fallstudien kunde genomföras fanns det vissa ramar som vi var 

tvungna att beakta för att kunna ingå i fallstudieprojektet, bland annat att det studerade 

objektet tillämpade balanserat styrkort och bedrev sjukvård inom den offentliga sektorn. 

Utifrån ovanstående kriterier samt det geografiska läget, valde vi Värnamo som vår 

utgångspunkt.   

 

Bryman och Bell tar upp tre typer av icke sannolikhetsurval: bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval26. Utifrån den metod vi valt, har vi varit begränsade till att 

använda oss av snöbollsurval. Denna urvalsmetod går ut på att forskaren börjar ta 

kontakt med ett fåtal människor som är av betydelse för undersökningen och utifrån 

dem få en möjlighet att senare ta kontakt med ytterligare respondenter27. 

 

Från början tog vi kontakt med Värnamo sjukhus, som vi ansåg kunde vara en relevant 

utgångspunkt för vår undersökning. Därefter blev vi hänvisade vidare. Efter att ha 

kontaktat ett flertal kliniker, både direkt och indirekt, insåg vi att vi inte skulle få 

tillträde till en klinik på sjukhuset. Detta har vi uppfattat som både omständigt och 

tidsödande. På grund av detta problem som uppkom var vi tvungna att fundera över vårt 

val av plats där fallstudien kunde genomföras och se oss om efter andra alternativa 

platser. Eftersom vi tidigare hade fått erbjudande om att genomföra vår undersökning 

inom Värnamo primärvårdsområde, lade vi istället fokus på detta och diskuterade om 

det kunde vara genomförbart. Efter att ha diskuterat med verksamhetschefen för 

Värnamo primärvårdsområde, gjorde vi valet att göra vår fallstudie på Vråens 

vårdcentral. Fortsättningsvis kommer vi i uppsatsen att jämställa vårdcentral med klinik.  

 

Verksamhetschefen var beredd på att bli intervjuad och hon i sin tur tog kontakt med två 

lämpliga respondenter, en enhetschef och en distriktssjuksköterska. Vi tog själva 

                                                 
25 Se Bilaga 1 
26 Bryman & Bell, (2005) s. 124 
27 Ibid. s. 126 
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kontakt med ekonomichefen för Värnamo sjukvårdsområde samt ytterligare en 

distriktssjuksköterska och genomförde intervjuer med dem. Våra intervjupersoner består 

av både medarbetare och medarbetare med ledningsansvar. Många av dem har lång 

erfarenhet inom sjukvården och har haft positioner på olika nivåer inom organisationen. 

Flera av de intervjuade har varit med sedan introduktionen av det balanserade styrkortet. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 

samlats in i syfte att användas i den aktuella studien till exempel intervjuer. 

Sekundärdata är information som tillgodogörs genom litteraturstudier exempelvis 

böcker, broschyrer och tidskrifter och som oftast skapats i ett annat syfte än det som 

föreligger för den aktuella studien.28 

 

I vår fallstudie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Vår primärdata är 

insamlad utifrån intervjuer som vi har genomfört med personer som har relation till 

Vråens vårdcentral. För att få en bättre grund att stå på då vi skrev vår uppsats och 

genomförde intervjuerna, valde vi även att använda oss utav sekundärdata. Vår 

sekundärdata består bland annat av Jönköpings läns landstings budget 2008 samt 

broschyrer om Vråens vårdcentral.   

 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjun är en av de viktigaste datakällorna i samband med fallstudier. Det finns ett 

flertal olika former av intervjuer som kan vara användbara vid olika tillfällen.29 Vi har 

valt att använda oss utav den fokuserade intervjun och vi har intervjuat respondenterna i 

cirka 50 minuter vardera. Innan vi genomförde intervjuerna studerade vi det balanserade 

styrkortet inom sjukvården och vårdcentralens organisation. Vid genomförandet av 

intervjuerna utgick vi från frågor ur fallstudieprotokollet, men har trots det styrda 

samtalet försökt att skapa en dialog av öppen karaktär. Vi har försökt att uppfattas som 

helt ovetande om det som frågorna behandlar, så att respondenten kan svara på sitt sätt. 

Vid intervjuerna har vi använt oss utav en mp3-spelare och en diktafon. Innan 
                                                 

28 Björklund & Paulsson, (2003) s. 67-68 
29 Yin, (2007) s. 116-117  
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intervjuerna genomfördes såg vi till att utrustningen fungerade ordentligt för att kunna 

spela in och därefter transkribera, så att en omsorgsfull analys kunde åstadkommas. För 

att styrka tillförlitligheten i vår analys har vi använt oss utav respondentvalidering. 

Detta tror vi uppfattades som positivt ur respondenternas synvinkel. De får på så vis en 

möjlighet att bekräfta vad de har sagt under intervjun, samt om vi har uppfattat det rätt 

och då kan även vi vara säkrare på att få riktiga resultat. Vår fallstudie kommer med 

hjälp av respondentvalideringen att få en högre begreppsvaliditet. Denna form av 

intervju har varit lämplig för vår fallstudie, dels för att kunna ställa kompletterande 

frågor till fallstudieprotokollet samt underlätta replikering. Eftersom vi har varit tre 

intervjupersoner har vi också haft möjligheten att se det utifrån tre olika perspektiv och 

därmed fått en fylligare helhetsbild av intervjutillfällena.  
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3. Teori 

 detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Inledningsvis redogörs för det 

balanserade styrkortets grunder, därefter om styrmekanismer i organisationer och 

slutligen det balanserade styrkortets tillämpning i offentlig verksamhet, då främst i 

sjukvården.   

 

3.1 Allmänt om balanserat styrkort 

”Utformningen av ett styrkort kan hjälpa ledare att länka dagens handlingar med 

morgondagens mål”
30

. 

Organisationens vision, affärsidé och strategi översätts med hjälp av det balanserade 

styrkortet, till konkreta styrtal som bildar grunden till ett strategiskt mät- och 

managementsystem31. Motiven till att organisationer väljer att använda sig utav 

balanserat styrkort kan bland annat bero på en vilja att förtydliga och nå samstämmighet 

om en strategi, fokusera förändringsinitiativ, utveckla ledarkompetens inom 

affärsenheterna och kunna dra fördel av samordning och synergieffekter32. Den 

traditionella redovisningsmodellen betonar finansiella styrtal som beskriver historiska 

händelser. Dock är de inte tillräckliga för den situation som företagen befinner sig i 

idag, utan måste kompletteras med faktorer som påverkar det framtida resultatet. 

Organisationens resultat mäts med hjälp utav styrkortet i fyra olika avseenden: 

finansiellt, kund, process samt lärande. Kaplan och Norton betonar att det ska finnas 

både finansiella och icke-finansiella mått i informationssystemen på alla nivåer i 

organisationen. Hos de styrtal som upprättas i organisationen ska det finnas en balans 

mellan de externa och interna styrtalen, utfallsmått och drivande mått samt objektiva 

och subjektiva mått.33 Ett stort antal styrtal i det balanserade styrkortet kan uppfattas 

som förvirrande, men syftet med ett bra styrkort är att ge en tydlig helhetsbild samt att 

styrtalen tillsammans ska förverkliga en integrerad strategi.34  

 

                                                 
30 Kaplan & Norton, (1996) s. 75 
31 Kaplan & Norton, (1999) s. 12  
32 Ibid. s. 271  
33 Ibid. s. 16-19 
34 Ibid. s. 32-33 

I 



 17 

3.1.1 De fyra perspektiven 

Organisationens långsiktiga målsättning uttrycks med hjälp av de finansiella styrtalen. 

De finansiella styrtalen mäter lönsamhet, intäktsökning och avkastning på tillgångar. 

Företagsledningen kan specificera mått som kan användas vid utvärderingen av 

företagets långsiktiga framgång och dessutom de faktorer som är nödvändiga för att 

man ska kunna uppnå de långsiktiga målen. Styrtal anpassas utifrån den bransch, 

konkurrensmiljö och strategi som organisationen befinner sig i och tillämpar. De 

målsättningar och styrtal som finns i de andra perspektiven ska relateras till ett eller 

flera av måtten i det finansiella perspektivet. Kaplan och Norton menar dessutom att 

styrtalen i styrkortet ska ingå i en orsakskedja och resultera i de finansiella målen och 

avspegla strategin. Då styrtalen används på detta sätt blir målen inte isolerade, 

osammanhängande eller motstridiga.35  

 

Det är viktigt för företaget att ha en klar bild över vilka kund- och marknadssegment 

som de vänder sig till. I kundperspektivet bör man välja mål och styrtal från tre 

egenskapskategorier (1) varans och tjänstens egenskaper, (2) kundrelationer samt (3) 

image och rykte. Om företagsledningen använder sig utav konkreta målsättningar och 

styrtal från dessa kategorier kan organisationen tillhandahålla ett bra värdeerbjudande 

till målsegmenten.36 Man kan på sätt och vis säga att i kundperspektivet finns hjärtat 

inom styrkortet. Tillflödet av produkter och tjänster måste fungera på både kort och lång 

sikt, på ett kostnadseffektivt sätt så att de tillfredsställer kundernas behov annars 

förlorar företaget sin kraft och dör.37  

 

De vanliga mätsystemen är fokuserade på att följa upp och förbättra de befintliga 

processerna. Utifrån processperspektivet i det balanserade styrkortet skapas möjligheter 

att komma fram till målsättningar för de interna processerna utifrån de externa 

intressenternas förväntningar.38 Enligt Kaplan och Norton måste företag och 

företagsledningen bestämma vilka processer och kompetenser som de måste vara bäst 

på och specificera mått för dem39. Företag består av en unik samling processer, som ger 

värde för kunden och skapar ekonomisk vinst. Det finns en generell värdekedjemodell 

                                                 
35 Kaplan & Norton, (1999) s. 63-64 
36 Ibid. s. 84 
37 Olve, (1999) s. 73 
38 Kaplan & Norton, (1999) s. 111  
39 Kaplan & Norton, (1992) s. 74-75 
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som kan användas och består av tre viktiga processer (1) innovationer, (2) supply samt 

(3) eftermarknad. Innovationsprocessen analyserar kundernas framväxande eller dolda 

behov och utifrån detta utvecklas varor och tjänster som tillgodoser deras behov. 

Supplyprocessen innefattar hur företaget genererar och levererar företagets varor eller 

tjänster. Eftermarknadsprocessen innefattar den service som ges till kunden efter 

köpet.40 

 

Lärande- och förnyelseperspektivet innehåller styrtal och målsättningar som främjar 

organisationens lärande och tillväxt41. Målen för framgång genomgår en ständig 

förändring, på grund av att den globala konkurrensen ökar medför detta att företagen 

hela tiden behöver göra ständiga förbättringar vad gäller sina produkter. Företagets 

möjligheter att uppfinna, förbättra och lära knyts direkt till företagets värde.42 

Organisationens tillväxt kan ha sitt ursprung från tre källor människor, system och 

rutiner. Kaplan och Norton har lyckats att urskilja tre huvudkategorier för 

lärandeperspektivet genom att upprätta balanserat styrkort i ett antal olika företag (1) 

medarbetarnas kompetens, (2) informationssystemens prestanda och (3) motivation, 

”empowerment” och den gemensamma inriktningen.43 

 

3.1.2 Utformning och implementering av det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet ska beskriva företagets strategi44. Om ett företag lyckas 

överföra sin strategi till mätsystemet har de stora möjligheter att förverkliga den på 

grund av att de då kan kommunicera sina mål. När alla i organisationen blir medvetna 

om vilka faktorer som är av vikt för resultatet, kan de verka och investera för att de 

strategiska målsättningarna ska uppfyllas. Det är av stor vikt att styrkortet uttrycker 

affärsenhetens strategi eftersom: 

•••• det framkallar en gemensam förståelse och det beskriver organisationens 

framtida vision 

                                                 
40 Kaplan & Norton, (1999) s. 94-95 
41 Ibid. s. 119  
42 Kaplan & Norton, (1992) s. 75-76 
43 Kaplan & Norton, (1999) s. 119  
44 Ibid. s. 155  
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•••• det underlättar för medarbetarna att få en förståelse av hur de bidrar till 

företagets framgång genom att styrkortet skapar en holistisk modell av 

strategin  

•••• det fokuserar på förändringsaktiviteter, genom att hitta rätt målsättningar och 

styrtal kommer troligtvis genomförandet att lyckas.45 

 

Genom att använda sig av tre principer kan organisationen koppla styrkortet till 

strategin (1) orsak – verkan samband, varje styrtal ska utgöra en länk i en orsakskedja 

som kommunicerar innebörden av organisationens affärsidé till medarbetarna. När 

mätsystemet klargör sambanden mellan målen inom styrkortets perspektiv går det att 

styra och bekräfta dem. (2) utfallsmått och drivande mått, styrkortet bör ha en bra 

blandning av dessa mått.46 Ovanstående mått används för olika syften, utfallsmåtten 

åskådliggör vad som har hänt medan de drivande måtten driver på utvecklingen inom 

viktiga områden när strategin implementeras47. Utfallsmått tydliggör om insatserna på 

kort sikt har lett till tillfredsställande resultat och de drivande måtten ger tecken på vad 

medarbetarna bör göra idag för att i framtiden skapa värde48. (3) koppling till de 

finansiella måtten, sambandet mellan styrkortets mått och de finansiella målen måste 

tydliggöras för att undvika att målen blir till självändamål49. Om styrkortet är utformat 

på ett bra sätt kan strategin tydligt speglas ur målsättningarna, styrtalen och sambanden 

mellan dem.50   

 

Om det balanserade styrkortet ses som ett uttryck för en enda strategi, så spelar det 

ingen roll hur många styrtal styrkortet innehåller på grund av att de är integrerade i ett 

orsak – verkan samband. De flesta företag har mer än 16-25 styrtal för 

verksamhetsuppföljning. Det är viktigt att skilja på operativa mått, som följer upp att 

företaget håller rätt kurs och därmed kan akuta avvikelser uppmärksammas, samt 

strategiska mått, mått som definierar en strategi för att kunna uppnå en 

konkurrensförmåga som skiljer sig från andra aktörer.51  

                                                 
45 Kaplan & Norton, (1999) s. 139 
46 Ibid. s. 140-141 
47 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 463  
48 Kaplan & Norton, (1999) s. 155  
49 Ibid. s. 141-142  
50 Ibid. s. 155  
51 Ibid. s. 152  
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Vid implementeringen av den strategi som det balanserade styrkortet uttrycker måste 

man för att alla medarbetare ska vara delaktiga i dess förverkligande tydligt förklara 

den, samt aktivt uppmuntra dem att komma med förslag till dess genomförande. För att 

stimulera medarbetarna i formuleringen och implementeringen av strategin, samt få dem 

att ta ansvar för sin organisations framtid är det viktigt med denna form av feedback. 

Om styrkortet ska kunna bli effektivt är ett första steg att bygga upp engagemang och 

samsyn inom ledningsgruppen. Ledningsgruppen måste förmedla sin vision, affärsidé 

och strategi till hela organisationen och till andra betydelsefulla intressenter, för att man 

ska kunna få maximal nytta av modellen. För att skapa samsyn kring de strategiska 

målsättningarna använder man ofta tre mekanismer (1) kommunikation och 

utbildningsprogram, (2) program för målformulering och (3) koppling till 

belöningssystemet.52   

 

Styrkortet bör användas för att införa en integrerad strategi- och budgetprocess och det 

är nödvändigt att de finansiella och fysiska resurserna anpassas till strategin. En process 

för att urskilja organisationens långsiktiga resultat som de vill uppnå är uppbyggd av 

fyra steg: (1) formulera utmanande mål och mål för styrtal som alla medarbetare kan 

acceptera, (2) urskilja och rationalisera strategiska initiativ det vill säga bedöma var 

resurserna behövs, (3) identifiera möjligheter till samordning så att synergieffekter kan 

uppnås och (4) relatera de årliga resursfördelningarna och budgetarna till den strategiska 

planen. Resultaten innehåller utöver styrtal som organisationen vill förbättra även 

tydliga och högt satta mål för dessa styrtal. Processen avslutas med att man upprättar 

kortsiktiga delmål för båda de finansiella och icke-finansiella styrtalen i styrkortet. 53 

Det är dessa processer som avgör om de abstrakta strategiska målen kan omvandlas till 

konkreta åtgärder. För att företagsledningen ska bli engagerade och kunna ansvara för 

att visionen förverkligas är det viktigt att upprätta långsiktiga mål för de strategiska 

styrtalen, styra strategiska initiativ och betydande resurser åt rätt håll och även har 

kortsiktiga delmål längs färden.54  

 

Strategin måste hela tiden prövas och anpassas efter de aktuella omständigheterna och 

därför krävs det en process för feedback, reflektion och analys. Strategisk inlärning gör 

                                                 
52 Kaplan & Norton, (1999) s. 187-188  
53 Ibid. s. 209-211 
54 Ibid. s. 231 
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det lönsamt att lära sig tillämpa balanserat styrkort som strategiskt managementsystem. 

Det finns olika former av planerings- och kontrollsystem, bland annat den hierarkiska, 

single-loop learning, och den nyare formen av strategisyn, double-loop learning. I 

single-loop learning bestämmer ledningen strategin och de lägre cheferna och 

medarbetare få agera i enlighet med dessa planer och därefter använder ledningen ett 

kontrollsystem för uppföljning. Det har blivit allt viktigare för organisationer att ha 

kompetens för double-loop learning, vilket innebär att ledningen ifrågasätter sina 

antaganden och förutsättningar som de arbetar efter om de fortfarande är rättfärdigade. I 

praktiken kan dessa planerings- och kontrollsystem existera parallellt med varandra. 

Kaplan och Norton nämner de viktiga aspekter som Mintzberg och Simons har 

identifierat med double-loop learning (1) strategier är dynamiska och utvecklas över 

tiden, (2) fastlagda strategier kan bytas ut, (3) formuleringen och implementeringen av 

strategin är sammankopplad, (4) strategiska förslag kan uppstå på alla nivåer i 

organisationen, (5) en strategi är en process. 55  

 

För att motivera människor att verka i organisationens intresse kan man använda sig av 

belöningssystem. Människor påverkas av både negativa och positiva incitament, men 

forskning har visat att individer motiveras mer av belönande system. 56   

 

3.2 Organisationsformer i offentlig verksamhet 

3.2.1 Professionell byråkrati 

Mintzberg menar att den professionella byråkratin är en form som förekommer inom, 

till exempel sjukvården och där den huvudsakliga samordningsmekanismen tillåter både 

standardisering av färdigheter och decentralisering på samma gång57. Den professionella 

byråkratins marknad är vanligtvis diversifierad och dessa organisationer samlar ofta 

ihop grupper av professionella från olika specialiteter för att behandla olika patienter58. 

De arbetar oberoende av sina kollegor, men nära sina patienter59. Genom utbildning vet 

                                                 
55 Kaplan & Norton, (1999) s. 233-234 
56 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 513   
57 Mintzberg, (1983) s. 189 
58 Ibid. s. 204 
59 Ibid. s. 190 
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kollegerna att man har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för 

att uppgifterna ska lösas på ett standardiserat och tillfredställande sätt60.  

 

Organisationen är i huvudsak byråkratisk och det finns hela tiden standards som säger 

vad som ska göras. Resultaten av de professionellas arbete är svårt att mäta, vilket gör 

att man inte fullt ut kan förlita sig på en formalisering av deras arbete eller system för 

planering och kontroll.61 En följd utav detta är att anställda belönas oftast utifrån vad de 

är, istället för vad de gör62. Eftersom sjukvården hanterar mänskliga liv är det viktigt att 

den vård som tillhandahålls är av högsta kvalitet63.  

 

Den professionella byråkratin består av i huvudsak en operativ kärna. Det finns även en 

stödjande funktion, som fokuserar mycket på att serva den operativa kärnan. En stor del 

av makten över verksamheten återfinns i den nedre delen av strukturen, alltså hos de 

professionella i den operativa kärnan.64 Professionella kontrollerar inte bara sitt eget 

arbete utan försöker även kontrollera de administrativa beslut som påverkar dem, genom 

att vara säkra på att organisationens mellannivå är bemannad av deras ”egna”. En del av 

det administrativa arbetet utförs av de professionella själva.65  

 

Två fördelar med denna organisationsform är dels att delegeringen av besluten 

säkerställer ett yrkesmässigt riktigt arbete, samt skapar en snabbare problemlösning och 

handläggning66.  

 

De största problemen med den professionella byråkratin härrör från dess egenskaper 

demokrati och självständighet. Det finns knappt någon form av kontroll utöver den som 

professionen själva utför och därmed kan det vara svårt att korrigera brister som 

förbisetts av professionen. Det finns risk för att problem med samordning, omdöme och 

innovation ignoreras.67 I denna struktur kan det lätt uppstå hinder, till exempel rivalitet 

                                                 
60 Jacobsen & Thorsvik, (2002) s. 130 
61 Mintzberg, (1983), s. 191-192 
62 Jacobsen & Thorsvik, (2002) s. 131 
63 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 628  
64 Mintzberg, (1983), s. 194-195 
65 Ibid. s. 197  
66 Jacobsen & Thorsvik, (2002) s. 131 
67 Mintzberg, (1983) s. 206 
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och konflikter mellan olika yrkesgrupper, vilket kan leda till samarbets- och 

styrproblem68.  

 

Det finns ett behov av samordning mellan de professionella och den stödjande 

personalen, men troligtvis är samordningsproblemen mellan de professionella ännu 

svårare att hantera. När det är svårt att placera in en patient i en viss kategori/specialitet 

på sjukhuset kan problem uppstå, men så länge kategoriseringsprocessen fungerar 

effektivt kan professionella arbeta självständigt.69  

 

De professionella måste använda sina egna omdömen i många situationer, vilket kan 

vara lämpligt då de är kompetenta och plikttrogna. Tyvärr uppfyller inte alla de här 

kraven, vilket kan leda till problem då det är svårt att hantera okunniga och samvetslösa 

professionella. Det uppstår problem då professionella inte uppdaterar sina färdigheter 

efter examen och håller sig enbart till de färdigheter som han favoriserar och utesluter 

de andra. På grund av att det är svårt att mäta resultatet, så kritiseras knappast aldrig de 

professionellas bedömningar av den professionella sammanslutningen utan det görs 

enbart i extrema fall.70   

 

Oviljan som finns hos de professionella att samarbeta med varandra kan leda till 

innovationsproblem. De professionella sammanslutningarna är konservativa och det kan 

vara svårt att förändra deras väletablerade metoder. Mintzberg påpekar att de 

professionella måste, för att arbetet ska kunna utföras effektivt, själva kunna kontrollera 

det och därmed kan en administrativ styrning vara direkt olämplig.71  

 

3.2.2 Domänteori 

Kouzes och Mico ansåg att den teori och praktik som traditionellt används i 

organisationer och som är industrispecifik är olämplig för offentlig serviceverksamhet. 

Utifrån deras egna erfarenheter, observationer och tillsammans med vad andra 

teoretiker, praktiker och forskare säger började de utveckla en teori för att förklara och 

förutsäga beteendet i en offentlig serviceverksamhet, som de benämner domänteori. De 

                                                 
68 Jacobsen & Thorsvik, (2002) s. 131  
69 Mintzberg, (1983) s. 207 
70 Ibid. s. 207-208 
71 Ibid. s. 209-213 
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menar att offentlig serviceverksamhet består av tre domäner (1) politiska, (2) 

administrativa och (3) medicinskt professionella. Varje domän verkar utifrån skilda 

styrprinciper, framgångsmått, strukturer samt arbetssätt och domänen har sina egna 

legitimerande normer. Då man ska genomföra organisationsutveckling i offentlig 

serviceverksamhet kan man ur ett domänperspektiv stöta på (1) separata identiteter, 

varje domän har sin egen identitet, som både integrerar domänerna och separerar dem 

från varandra och på så vis hämmar utvecklingen av en gemensam vision, (2) the 

”Rashomon effect”, ett grundläggande villkor i offentlig serviceverksamhet som innebär 

att verkligheten ses på olika sätt utifrån vilken roll människor har i organisationen, (3) 

olika normer, varje domän följer sina egna normer och detta leder ofta till ett oförenligt 

beteende, (4) brist på överrensstämmelse, det förekommer nästan alltid spänningar och 

konflikter, (5) kamp om makt och kontroll, det utvecklas oftast fientliga relationer på 

grund av en strävan efter makt och kontroll istället för att uppnå ett gemensamt mål, (6) 

olika förändringsrytmer, domänerna är mottagliga för förändringar ifrån olika sektorer i 

omgivningen som kan kräva olika, samt även oförenliga reaktioner och (7) osäkerhet, 

när organisationen består av åtskilda domäner och förhållanden som inte 

överensstämmer är osäkerhet sannolikt.72   

 

3.2.3 Marknad, byråkrati och klan 

Meningen med ett kontrollsystem är att påverka mänskligt beteende, med det centrala 

syftet att uppnå målkongruens. I en målkongruent process ska människors handlingar 

som de gör utifrån sitt egenintresse, även vara det bästa för organisationen.73 Eftersom 

organisationen består av en samling individer eller enheter som bara delvis har 

gemensamma mål, presenterade Ouchi tre grundläggande styrmekanismer. Utifrån dessa 

ska organisationen försöka hantera problemet med utvärdering och kontroll. Dessa tre 

mekanismer benämner Ouchi som marknad, byråkrati och klan. Marknaden hanterar 

kontrollproblemen genom sin förmåga att precis mäta och belöna individuella 

prestationer, byråkratier förlitar sig på en blandning av nära utvärdering där det finns en 

social acceptans för gemensamma mål och klaner förlitar sig på en huvudsakligen 

komplett socialiseringsprocess som kan skapa målkongruens mellan individer. Dessa 

mekanismer överlappar varandra i organisationer, men begreppsmässigt kan det vara 

                                                 
72 Kouzes & Mico, (1979) s. 449-467 
73 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 98   
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tydligare att hantera dem var och en för sig. 74 Ouchi presenterar en modell där det 

fastställs i vilka situationer som styrning av beteende och resultat är genomförbart. Se 

figur 1. 

  

   
Kunskaper om 
transformeringsprocessen  

      

   Fullständiga Ofullständiga  

Tillgängliga   Bra 

Beteendestyrning 
eller Resultatstyrning  

resultatmått    resultatstyrning    

  Dåliga Beteendestyrning 
Ritual och 
ceremoni,  

     Klan styrning  

      
Figur 1 villkor för beteende- och resultatstyrning

75
. 

 

Ouchi placerar sjukvården i rutan ritual och ceremoni, där han framför att det är svårt att 

definiera regler om beteende- och resultatstyrning. Detta innebär att vi inte har någon 

rationell kontrollform. Det som händer istället är att styrningen blir rituell och 

ceremoniell. Företaget måste då välja ut sina medarbetare omsorgsfullt, för att kunna 

vara säkra på att arbetsstyrkan är skicklig och ansvarstagande.76 Ouchi hävdar att det 

finns två oberoende mekanismer som kan förbättra effektiviteten i organisationer, 

målkongruens och mätningar av prestationer77. 

 

Mot denna bakgrund är det intressant att studera hur det empiriskt ser ut idag 30 år 

senare genom nya konceptuella linser. Mintzberg78, Kouzes och Mico79 samt Ouchi80 

menar att det finns vissa organisationsformer som är mer lämpliga för offentlig 

verksamhet än andra och där styrning genom mätning är mer eller mindre genomförbar. 

 

                                                 
74 Ouchi, (1979) s. 833-834  
75 Ibid. s. 843  
76 Ibid. s. 844 
77 Ibid. s. 846  
78 Mintzberg, (1983) 
79 Kouzes & Mico, (1979) 
80 Ouchi, (1979) 
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3.3 Balanserat styrkort i offentlig verksamhet 

Balanserat styrkort är en lämplig modell som även kan tillämpas i offentlig verksamhet, 

där vinst inte är något huvudsyfte.81 Många serviceorganisationer bland annat 

sjukvården har verkat inom en konkurrensbefriad miljö. De har varit begränsade i att ge 

sig in på nya affärsområden och att påverka sin prissättning, men däremot har de varit 

skyddade av lagstiftningen från andra konkurrenter. Under de senaste två årtiondena har 

det skett en omfattande avreglering och privatisering av servicesektorn, vilket har gjort 

regleringen av servicesektorn föråldrad.82 

 

I det balanserade styrkortet finns det en grundtanke att viktiga värden inte alltid kan ses 

i finansiella mått. Detta kan vara av stor betydelse i verksamheter med ett längre 

tidsperspektiv, samt där man inte kan få någon bekräftelse av nyttan på en gång i de 

finansiella måtten. I jämförelse med privat verksamhet finns vissa skillnader till 

exempel följden av att offentliga verksamheter finansieras med skatter och att besluten 

fattas i politiska processer.83 Kaplan och Norton poängterar att man måste prioritera 

mellan de fyra olika perspektiven på ett annorlunda sätt i en offentlig verksamhet än i 

ett företag som är vinstdrivande84. I litteraturen har det observerats att icke-vinstgivande 

organisationer kan ha svårigheter med att utveckla prestationsmått, eftersom de ofta har 

mål som är vaga och inte påtagliga.85 Ett vinstdrivande företag är ansvariga gentemot 

ägarna, detta gör att de finansiella måtten placeras överst i hierarkin. Den offentliga 

verksamheten bör istället placera sitt uppdrag överst och därefter kan de övriga målen 

riktas mot det övergripande syftet.86 För det första har den offentliga verksamheten 

andra mål, vilket innebär att man bör fundera över om det finansiella perspektivet kan 

ersättas med något annat. För det andra är beslutsprocessen för styrkortet annorlunda. 

Istället för att betona det finansiella perspektivet bör en offentlig verksamhet ha en mer 

omfattande beskrivning av resultat och prestationer. Det är samhället som är ägare till 

den offentliga sektorn, där riksdag och regering företräder medborgarna. Syftet med en 

sådan form av organisation är att skapa samhällsnytta och inte i första hand finansiella 

                                                 
81 Olve, (1999) s. 265 
82 Kaplan & Norton, (1999) s. 13 
83 Olve, (1999) s. 265-266 
84 Kaplan & Norton, (1999) s. 168 
85 Kaplan, (2001) s. 354 
86 Kaplan & Norton, (2001) s. 23-24 
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effekter.87 Statliga företag måste hålla sina utgifter inom vissa budgeterade ramar och på 

grund av detta kan det finansiella perspektivet snarare bli ett hinder88.  

 

I sjukvårdsorganisationer har begreppet balans tolkats på olika sätt, några studier har 

visat att perspektiven fått olika betydelser. Andra studier har dock visat att hierarkin 

mellan perspektiven har ersatts med en balans där alla perspektiv har lika värde.89 Funck 

har på så vis kommit fram till att intressena hos de politiska, administrativa och 

medicinskt professionella kan betonas, utan att någons intresse prioriteras framför 

någon annans90. Serien av orsak – verkan relationer som balanserat styrkort är byggt på 

finns inte i sjukvårdsorganisationen91. Aidemark menar att det balanserade styrkortet 

leder till dialog och diskussion, vilket förbättrar samarbetet samt ökar deltagandet och 

bidrar därmed till ökad målkongruens på kliniknivå92. 

 

Sjukvårdsorganisationer har oftast dåliga databaser och flera informationssystem som 

inte är integrerade, vilket gör det svårt att erhålla önskad information i rätt tid. I flera 

artiklar har det framförts ett behov på mer omfattande och tidsenlig information som 

input till styrkortet, detta dels för att underlätta beslutsfattandet i organisationen. I vissa 

fall har det balanserade styrkortet drivit på utvecklingen av nya informationssystem.93   

 

I flera verksamheter har man använt det balanserade styrkortet för att jämföra resultat 

inom organisationen, men även med andra organisationer i Sverige samt 

internationellt94. I en survey gjord av Aidemark framkommer det av deltagarna att de 

vill ha ett verktyg för mätning, men inte ett mätsystem för jämförelse mellan kliniker, 

sjukhus och landsting. De menar att deras unika egenskaper då skulle förbises, eftersom 

enbart allmänna mått skulle gå att jämföra. Det påpekas dock att det går att genomföra 

jämförelser över tid inom kliniker.95 Utifrån Zelman med fleras artikel om balanserat 

                                                 
87 Olve, (1999) s. 273-275 
88 Kaplan & Norton, (1999) s. 168  
89 Fitzpatrik, (2002), Funck (2007) s. 95, Aidemark & Funck, (2008b) s. 11 
90 Funck, (2007) s. 100-101 
91 Aidemark , (2001) s. 30  
92 Aidemark, (2002) s. 263 
93 Zelman et al, (2003) s. 6-7 
94 Aidemark & Funck, (2008b) s. 12  
95 Aidemark, (2002) s. 238-239  
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styrkort inom sjukvården så presenteras det att styrkortet har använts för jämförelser 

mellan sjukvårdsorganisationer, för att skapa förbättringar96. 

  

 

                                                 
96 Zelman et al, (2003) s. 7 
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3.4 Konceptuell modell 

Denna modell har konstruerats i syfte att förtydliga uppsatsens genomförande. Vi har 

utifrån denna teoretiska referensram och fallstudieprotokollet försökt att presentera 

begrepp, som är viktiga för hur det balanserade styrkortet är utformat och används på 

Vråens vårdcentral. Med hjälp av vår konceptuella modell ska vi samla in empiri. När 

empirin färdigställts ska den analyseras och utifrån analysen ska vi dra slutsatser.  
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4. Empiri 

 detta kapitel presenterar vi vår insamlade primär- och sekundärdata. Vår avsikt är 

att presentera en bild över hur det balanserade styrkortet är utformat och används på 

Vråens vårdcentral.  

 

4.1 Vråens vårdcentral 

Landstinget i Jönköpings län omfattar 13 kommuner och hade den 31 december 2006 

331 539 invånare97. Utvecklingsarbetet med det balanserade styrkortet påbörjades 1997 

i Jönköpings läns landsting98. Värnamo primärvårdsområdes verksamhet är fördelad på 

tre vårdcentraler Väster, Vråen och Rydaholm samt två distriktssköterskemottagningar. 

Primärvårdens upptagningsområde omfattar cirka 32 800 invånare, av dessa 

tillhandahåller Vråens vårdcentral service till cirka 17 000 stycken. På Vråens 

vårdcentral finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning inklusive 

barnhälsovård, mottagningar för astma, diabetes och fotvård. Det finns även en 

avdelning för arbetsterapi och sjukgymnastik. Vråens vårdcentral jobbar utifrån två 

enheter, Vråen 1 och Vråen 2 som tillsammans innehåller nio team.99 Den 

administrativa funktionen för hela primärvårdsområdet är stationerad på Vråens 

vårdcentral. Primärvården ska utgöra basen för all hälso- och sjukvård i länet. De vill se 

sig själva som en stark länk i vårdkedjan mellan länssjukvård och kommun, framförallt 

när det gäller omvårdnad. De strävar efter att infria närhet, lättillgänglighet och 

kontinuitet.100  

 

Primärvårdens mål  

 Vi ska: 

••••    erbjuda länets befolkning en god och lättillgänglig hälso- och sjukvård med 

god kvalitet och på lika villkor för alla 

•••• arbeta för att det ska vara naturligt för människor att i första hand vända sig till 

primärvården vid olika hälsoproblem 

                                                 
97 Budget 2008 Jönköpings läns landsting s. 6 
98 Låt visionen styra s. 3 
99 Välkommen till Vråens vårdcentral 
100 Ibid. 

I 
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•••• erbjuda en sammanhållen primärvård, det vill säga kunna ge våra patienter 

både diagnostik/behandling, förebyggande hälsovård, omvårdnad, 

sjukvårdande behandling och rehabilitering 

•••• ha en verksamhet som präglas av öppenhet och samarbete.101 

 

För att en organisation ska fungera bra är det viktigt att alla medarbetare strävar mot 

samma mål. Lika viktigt är det för varje medarbetare att känna till organisationens mål. 

Det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. När nya medarbetare introduceras 

i primärvården ska verksamhetens mål utgöra en central och viktig del av 

introduktionen.102    

 

4.2 Utformningen av det balanserade styrkortet 

Den modell som Kaplan och Norton utvecklade, det balanserade styrkortet, har gett 

inspiration till landstinget då de utformat sin planeringsprocess103. Kännedomen om att 

Vråens vårdcentrals balanserade styrkort bygger på en modell av dessa upphovsmän är 

svag, då det bara är en medarbetare som har vetskap om dess ursprung.  

”Ja det är ju de där männen Kaplan och Norton.”
104 

 

För att kunna förbättra och förnya budget- och planeringsprocessen i Jönköpings läns 

landsting och för att uppnå en helhetsbild, som även stödjer kvalitetsarbetet har de valt 

att använda balanserat styrkort105. I våra intervjuer har olika redogörelser för motiven 

framkommit dels att det från början handlade om att de fick det styrt uppifrån, 

lagmässiga krav på ett kvalitetssystem, samstämmighet, förbättringsverktyg, betoning 

av områden, översiktsbild av verksamheten, uppföljning, styr- och ledningsinstrument 

och trender. 

”… för att få en struktur tror jag…förr så var det rätt tungrott…det är en bra anledning 

i alla fall”
106  

 

                                                 
101 Välkommen till Vråens vårdcentral  
102 Ibid. 
103 Låt visionen styra s. 3 
104 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
105 Låt visionen styra s. 3  
106 Enhetschef, 2008-04-17 
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För att på längre sikt kunna uppnå landstingets vision krävs en viss strategisk inriktning, 

som uttrycker olika vägval. Verksamhetschefen anser det självklart att strategin 

diskuteras i samband med utvecklingen av det balanserade styrkortet. Av de andra 

intervjuade personerna är uppfattningen att man utgår från strategin vid utvecklingen av 

balanserat styrkort. Det har framkommit att alla medarbetare kanske inte har en 

fullständig bild av det balanserade styrkortet, men att alla samlas en gång om året och 

tittar på spindeldiagrammet.  

 

De tillfrågade personerna på Vråens vårdcentral anser att drivkrafterna bakom deras 

balanserade styrkort är verksamhetschefen, ledningen, samordnare och resurspersoner 

till exempel sekreterare.  

”de jagar oss med blåljus när det är dags…för då säger chefen nu måste vi ha in 

siffrorna”
107

 

 

På frågan om måtten är utvecklade uppifrån och ner eller nerifrån och upp, har vi fått 

mångtydiga svar. Från medarbetare med ledningsansvar har vi fått svar som pekar i 

båda riktningarna. En persons uppfattning är att de obligatoriska måtten är utvecklade 

mest uppifrån och ner, men att de frivilliga måtten fastställs nerifrån och upp. Medan en 

annan har uppfattningen att de utformas tillsammans. En tredje person har uppfattningen 

att personalstyrkan på senare år mer och mer fått vara med, men att det övergripande är 

styrt uppifrån. En av de medarbetare som intervjuats menar att det är nerifrån och upp 

förutom ekonomi, medan en annan anser att de delvis är delaktiga.  

 

Landstinget har som en grundläggande värdering att alla ska vara delaktiga. Det är bra 

om grupper med olika yrkestillhörighet är med och fastställer målen, för att kunna ta 

tillvara på olika kompetenser och få en helhetssyn på verksamheten. Planeringen bör 

göras utifrån dialog och kommunikation, eftersom alla kan ge ett bidrag till att skapa 

konkreta mål.108 På landstingsnivå tar man fram nya mått varje år och oftast jobbas de 

fram tillsammans med politikerna, då man fastställer budgeten för året. Dessa mått ska 

användas för att se förbättringar. Enligt ekonomichefen kommer de flesta nyckeltalen 

uppifrån och sedan implementeras de på ekonomiavdelningen och därefter kompletteras 

                                                 
107 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
108 Låt visionen styra s. 4 
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de med sådana nyckeltal som de tycker är viktiga. De kompletterande måtten är relativt 

få, eftersom det finns ett antal obligatoriska mått som anses vara tillräckliga. 

 

Personalen på Vråens vårdcentral träffas gruppvis en gång varje år, på en så kallad 

utvecklingsdag. Då jobbar personalen på olika nivåer tillsammans igenom förslag till 

mått och diskuterar vad som är det viktigaste att jobba mot inför nästa år. Det är 

meningen att alla i organisationen ska veta vad de andra vill mäta.   

”Jag har aldrig hört att någon blivit nekad ett mått som de velat ha.”
109

 

”Ju bättre förankring, ju bättre resultat. Det är min absoluta erfarenhet.”
110 

 

Ett mått som tidigare varit med i det balanserade styrkortet och som utvecklats av 

distriktssköterska 2 är för patientsäkerhet. Detta mått har nu blivit en form av körkort 

för alla distriktssköterskor, som en gång per år uppdaterar sina kunskaper angående den 

tekniska utrustningen.  

”När man kommer till en patient så ska inte fokus vara på hur fixar jag detta nu, utan 

man ska kunna prata med patienten och det andra får vara en rutinsak.”
111

 

 

Uppföljningen och planeringen görs utifrån fyra olika perspektiv. De som har valts för 

att belysa verksamheten är (1) medborgar- och kundperspektivet, (2) process- och 

produktionsperspektivet, (3) lärande- och förnyelseperspektivet och (4) ekonomiska 

perspektivet.112 Det finns en medvetenhet om dessa perspektiv hos de personer som vi 

har intervjuat på olika nivåer inom Vråens vårdcentral.  

 

Medarbetare med ledningsansvar i organisationen menar att det ekonomiska 

perspektivet sätter ramar för de andra perspektiven. Medarbetare nämner relationen 

mellan kund- och processperspektivet till exempel en studie angående kundnöjdhet i 

syfte att förbättra interna processer. En av distriktssjuksköterskorna säger att man inte 

ser någon relation mellan kundperspektivet och ekonomiperspektivet, eftersom 

pengatänkandet inte prioriteras då man är ute på fältet, utan man tänker mer på vad som 

är bäst för individen samt dess behov. Flera av de intervjuade säger att det ekonomiska 

                                                 
109 Distriktssjuksköterska 1, 2008-04-17 
110 Verksamhetschef, 2008-04-17 
111 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
112 Låt visionen styra s. 3 
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perspektivet är det perspektiv som oftast lyfts fram, men att man dessutom ofta betonar 

kund- och processperspektivet.  

”Fast det ena påverkar det andra mer eller mindre, sen kanske ekonomin påverkar 

mycket man måste ju klara budgeten.”
113

  

”Det hela går ju ut på att det ska balansera… alltid när vi presenterar någonting 

utifrån balanced scorecard så finns alla fyra perspektiven med.”
114 

 

Det är av stor betydelse att de visioner och mål som formulerats för verksamheten är 

kända och förstådda av alla. När landstinget skapar ett balanserat styrkort för 

verksamheten börjar de med att definiera visionen.115 ”För ett bra liv i ett attraktivt 

län”
116

. Utifrån denna görs sedan en bedömning av vad som kan var strategiskt viktigt 

för verksamheten. När de strategiska målen har definierats kan framgångsfaktorer 

fastställas för att kunna uppnå dem. Därefter återstår att identifiera mått och de åtgärder 

som behövs för att uppnå dessa beskrivs i en handlingsplan.117 Varje person kunde 

redogöra för något mått inom varje perspektiv, men de hade inte så stor kunskap om hur 

många mått som det balanserade styrkortet innefattar totalt. Däremot kunde de 

framlägga exempel på mått inom varje perspektiv på sin egen nivå. Exempel på mått 

inom Värnamo primärvårdsområde är: 

•••• medborgar- och kundperspektivet, tillgänglighet och bemötande 

•••• process- och produktionsperspektivet, provtagning av klamydia 

•••• lärande- och förnyelseperspektivet, medarbetarsamtal 

•••• ekonomiska perspektivet, budget i balans.118   

 

Verksamhetschefen har många gånger varit med och föreslagit nya mått, vilket hon 

uppfattar vara en naturlig del i sina arbetsuppgifter. De mått som medarbetare själva 

föreslagit är mått inom processperspektivet. 

”… jag har ju varit aktiv inom smärta det är ju min specialitet och sårvård, där har jag 

tagit fram vissa mått för smärta”
119  

                                                 
113 Enhetschef, 2008-04-17 
114 Verksamhetschef, 2008-04-17 
115 Ibid. s. 4 och 7 
116 Budget 2008 Jönköpings läns landsting s. 6 
117 Låt visionen styra s. 7 
118 Bilaga 2 
119 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
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”… det här måttet som jag nu har föreslagit…vi ska kolla hälsa i form av mat och 

måltidsordning med treåringar”
120

 

 

När det balanserade styrkortet är framtaget för verksamheten ska organisationen mäta 

och följa upp de fastställda målen121. Jönköpings läns landsting använder mätning för 

förbättring det vill säga för att se att man hela tiden är på rätt väg, man brukar säga att 

”det som mäts blir gjort”. Det krävs en snabb uppföljning för att skapa förändring och 

styra beteendet i rätt riktning. Det är viktigt att mäta rätt saker för att lära och 

utvecklas.122 På Vråens vårdcentral finns det enligt de intervjuade prestationsmål för de 

mått som används, vilket vi även kan se i deras handlingsplan123. Verksamhetschefen 

säger att vissa prestationsmått bestäms centralt i landstinget och att vissa bestäms i deras 

egen ledningsgrupp. En distriktssjuksköterska säger att hon är osäker på vem som 

fastställer målvärdena för de olika måtten.  

”Jag bara undrar varför man lägger sig så, är det för att man ska se bra ut när man 

redovisar… eller om man lägger ett som man tror att man kommer uppnå för att det ska 

se bra ut?”
124

 

 

4.3 Användningen av det balanserade styrkortet 

Värnamo primärvårdsområde har ett gemensamt balanserat styrkort, där Vråens 

vårdcentral ingår. Vårdcentralerna inom området beslutar tillsammans om viktiga 

mätbara mål, till exempel barnavårdscentralen beslutar om sina mätbara mål som ska 

följas av avdelningen på respektive vårdcentral. Det går att finna information om måtten 

på det gemensamma intranätet, samt i pappersform.  

 

Verksamhetschefen säger att det finns en del mått som är sjukhusgemensamma, till 

exempel att man har rätt att få vård inom ett visst antal dagar. Enligt ekonomichefen 

måste de, för att kunna nå landstingets gemensamma förutsättningar jobba med dem 

även nere på primärvårdsområdesnivå. Detta resulterar i att styrkorten blir 

gemensamma. Det råder en viss osäkerhet bland medarbetare, om det görs jämförelser 

mellan vårdcentralens och sjukhusets balanserade styrkort.  

                                                 
120 Distriktssjuksköterska 1, 2008-04-17 
121 Låt visionen styra s. 8 
122 Ibid. s. 24 
123 Bilaga 2 
124 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
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I handlingsplanen beskrivs de åtgärder som ska genomföras för att nå de bestämda 

målen och visionen. I planen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för vad och 

dessutom ska det finnas en tidsplan för när det ska vara verkställt.125 I handlingsplanen 

på Vråens vårdcentral, finns det definierat vem som är ansvarig för att insamling av data 

om varje mått rapporteras in. För att underlätta systematiseringen av data finns det IT-

stöd. Det finns olika register där information kan hämtas, till exempel ekonomisystem, 

lönesystem och personalregister. Det finns även en nationell databas vid SKL, Sveriges 

Kommun och Landsting, där information kan hämtas. 

 

Landstinget använder sig av en grafisk modell för att se hur de uppnått målen, som de 

benämner spindeln. Spindeln visar på ett tydligt sätt hur de olika perspektiven är 

relaterade till och påverkar varandra.126 Tanken är att fortsättningsvis ska spindeln 

ersättas med en annan sammanställningsmodell, för att få ett enhetligt system där man 

kan se om alla kommunicerar samma sak. I dagsläget finns båda dessa modeller 

tillgängliga. Spindeln är den modell som omnämnts flest gånger, uppfattas vara tydlig 

och har visats vara väl förankrad hos medarbetare.  

 

På vårdcentralen är uppfattningen om rapporternas användning olika. Enhetschefen 

menar att de använder rapporterna för att göra återkopplingar till personal på 

utvecklingsdagar, medan ekonomichefen säger att verksamhetschefen kan plocka fram 

sina nyckeltal genom en länk till deras styrkort på intranätet. Förhoppningen är att de tar 

fram informationen och går igenom den på avdelningsmötet minst en gång i månaden. 

Enligt verksamhetschefen är det viktigt med uppföljningar för att kunna genomföra 

förbättringar.  

”Sedan försöker vi hänga upp några mätbara mål i pappersform på anslagstavlan för 

att se vad som förändras.”
127

 

”det hänger på anslagstavlan… men det är ingen kö till läsningen”
128

 

 

Det balanserade styrkortet på Vråens vårdcentral används för prestationsuppföljning, 

men det råder delade meningar bland medarbetare om i vilken omfattning detta görs. 

                                                 
125 Låt visionen styra s. 30 
126 Ibid. s. 8 
127 Verksamhetschef, 2008-04-17 
128 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
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Dels att det sker en kontinuerlig uppföljning samt att det enbart är cheferna som 

genomför en uppföljning och därmed är delaktigheten inte så hög. Verksamhetschefen 

säger att då förväntade prestationer inte kunnat förverkligas måste åtgärder vidtas. 

Inledningsvis måste man analysera orsaken till varför målet inte har uppnåtts i den 

gruppen som ansvarar för prestationen och därefter utformas en plan för åtgärder i syfte 

att försöka uppnå ett bättre resultat. Personer inom organisationen har olika 

uppfattningar angående i vilken grad måtten följs upp över tid. Enligt ekonomichefen är 

det vanligt att måtten byts ut. I år har man bytt ut väldigt många och lagt till nya, 

tidigare har de varit mer beständiga.  

”… i vårt processperspektiv har de tagit ett nytt för varje år och det känner jag som lite 

svårt, för då kan man ju inte jämföra över tid, för det ska egentligen vara  långsiktigt 

som jag ser det”
129

 

 

Vråens vårdcentral använder det balanserade styrkortet för kvalitetsförbättringar. Dessa 

förbättringar uppnås till exempel genom att antal medarbetarsamtal mäts samt att 

handlingsplaner formuleras, vars avsikt är att ge patienter bättre vård. När 

hemsjukvården gör en bedömning av fallrisken hos patienter och för in det i ett 

datasystem, kan åtgärder vidtas och fallrisken minskas. Denna information kan tas fram 

om personen ifråga behöver vistas på sjukhus, så att åtgärder kan vidtas i förebyggande 

syfte.   

 

Ofta jämförs mått som man är ålagda att följa till exempel tillgänglighet jämförs i hela 

länet. Vråens vårdcentral jämför sig med de andra vårdcentralerna, men det förekommer 

ingen tävling.  

”Vi jämför oss inte så mycket med varandra för då är det Jantelagen som gäller ni ska 

inte tro att ni är något för att ni jobbar på Vråen.”
130

  

Det görs jämförelser med dem som har samma mått och som har fått ett bättre resultat 

för att själva kunna implementera deras metod och själv uppnå ett bättre resultat.  

”Statistik jämför vi både med andra vårdcentraler, landsting och riket alltså hela 

tiden.”
131

 

 

                                                 
129 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
130 Ibid.  
131 Distriktssjuksköterska 1, 2008-04-17 
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Det har klart och tydligt framgått av alla respondenter att det balanserade styrkortet inte 

används som grund för något belöningssystem. 

”Det här med individuella löner, det är så väldigt svagt utvecklat. Det är ingen som 

vågar stå för det, det är väldigt homogent hur vi har det lönemässigt.”
132

 

 

Verksamhetschefen säger att det balanserade styrkortet är det väsentliga mätsystemet 

som Vråens vårdcentral tillämpar. Ekonomichefen menar att man dessutom har 

anslagstavlor och resultattavlor. Det finns även krav på att information lämnas in till 

nationella register. Rehabavdelningen håller på att utforma ett statistikprogram i Excel, 

för att kunna ta fram rent hårda fakta, till exempel patientens kön och vilken 

remissinstans de skickats till. Distriktssjuksköterskorna inom hemsjukvården försöker 

beskriva sin vårdtyngd, genom ett poängsystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
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5. Analys 

 detta kapitel analyserar vi vår empiri utifrån vår teoretiska referensram och 

fallstudieprotokollet.  

 

5.1 Utformningen av det balanserade styrkortet 

Vråens vårdcentral bygger sitt balanserade styrkort på den modell som Kaplan och 

Norton133 lanserade, dock är kännedomen om detta bland personalen svag. Detta tror vi 

beror på att det viktigaste har varit att betona hur det ska användas och inte vilka som är 

upphovsmän.  

 

Kaplan och Norton tar upp olika motiv till varför en organisation väljer att tillämpa 

balanserat styrkort som ett strategiskt mät- och managementsystem134. Några av dessa 

motiv kan vi se ligga bakom introduktionen av balanserat styrkort på Vråens vårdcentral 

till exempel samstämmighet, förbättringsverktyg och samordningseffekter. Mintzberg 

beskriver den professionella byråkratin som uppdelad i olika specialiteter135. Vidare 

menar han att det kan uppstå samordningsproblem då det är oklart till vilken specialitet 

patienten ska hänföras136. Även Vråens vårdcentral är uppdelat på detta sätt, men här 

kan vi se att det balanserade styrkortet används i syfte att minska de 

samordningsproblem som kan finnas. En av medarbetarna menar att valet av balanserat 

styrkort beror på trender. Detta tror vi också är en möjlig förklaring eftersom modellen 

utformades i början av 1990-talet och var högaktuell, samt hade spridit sig till den 

offentliga sektorn då det var dags för Jönköpings läns landsting att införa ett enhetligt 

kvalitetssystem.  

 

Enligt Kaplan och Norton ska det balanserade styrkortet beskriva företagets strategi. 

Om företaget lyckas överföra sin strategi till mätsystemet har de stora möjligheter att 

förverkliga den på grund av att de då kan kommunicera sina mål. Strategin ska kunna 

speglas ur målsättningarna, styrtalen och sambanden mellan dem.137 På Vråens 

vårdcentral ser verksamhetschefen det som självklart att strategin diskuteras i samband 

                                                 
133 Kaplan & Norton, (1999) 
134 Ibid. s. 271 
135 Mintzberg, (1983) s. 204  
136 Ibid. s. 207  
137 Kaplan & Norton, (1999) s.155 och 139 

I 
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med utvecklingen av balanserat styrkort. De andra intervjupersonerna delar också denna 

uppfattning, men det har framkommit att alla medarbetare kanske inte har en fullständig 

bild av det balanserade styrkortet. Enligt teorin är det en nödvändig förutsättning att alla 

i verksamheten vet om vilka faktorer som har betydelse för resultatet, för att kunna 

agera på ett sådant sätt att de strategiska målsättningarna infrias138. På grund av 

ovanstående finns det en risk för att de på Vråens vårdcentral, som inte har någon 

fullständig uppfattning om faktorerna som har betydelse för resultatet, hämmar 

organisationens måluppfyllelse. Enligt Anthony och Govindarajan ska de handlingar 

som människor gör utifrån sitt egenintresse, även vara det bästa för organisationen139.  

 

Om styrkortet ska kunna bli effektivt är ett första steg att bygga upp engagemang och 

samsyn inom ledningsgruppen140. Bland de tillfrågade framkom det att ledningen och 

verksamhetschefen är drivkrafter bakom styrkortet, men även att samordnare och 

resurspersoner är en viktig del vid sammanställningen av information.  

”Inte som driver på men som plikttroget genomför det är ju vår ledning.”
141

 

På Vråens vårdcentral finns det medarbetare som har ledningsansvar. Enligt Mintzberg 

är det vanligt i en professionell byråkrati då de professionella vill vara säkra på att 

kunna kontrollera de administrativa besluten som påverkar dem142. 

 

Ledningsgruppen måste förmedla sin vision, affärsidé och strategi till hela 

organisationen och till andra betydelsefulla intressenter, för att man ska kunna få 

maximal nytta av modellen.143 Det råder delade meningar om i vilken omfattning det 

ovanstående resonemanget gäller. Det är vanligt förekommande att medarbetare blir 

uppmuntrade till att ge förslag på nya mått, som de upplever vara viktiga. Deras 

engagemang och förslag på mått till det balanserade styrkortet, tar man tillvara på 

genom att ha en årlig utvecklingsdag. Dessa utvecklingsdagar kan leda till en ökad 

målkongruens.  

”Jag har aldrig hört att någon blivit nekad ett mått som de velat ha.”
144

 

 

                                                 
138 Kaplan & Norton, (1999) s. 139 
139 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 98 
140 Kaplan & Norton, (1999) s. 187-188 
141 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
142 Mintzberg (1983) s. 197 
143 Kaplan & Norton, (1999) s. 187-188 
144 Distriktssjuksköterska 1, 2008-04-17 
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På Vråens Vårdcentral utgår de från fyra olika perspektiv (1) medborgar- och 

kundperspektivet, (2) process- och produktionsperspektivet, (3) lärande- och 

förnyelseperspektivet och (4) ekonomiska perspektivet. Det balanserade styrkortet är 

uppbyggt på samma fyra perspektiv som Kaplan och Norton konstruerat i sin 

ursprungliga modell145. Upphovsmännen menar dock att man måste prioritera mellan de 

fyra olika perspektiven på ett annorlunda sätt i en offentlig verksamhet än i ett 

vinstdrivande företag, dels på grund av att man har andra mål146. Detta kan vi även se att 

de gör på Vråens vårdcentral, där deras primära mål bland annat inte är vinstsyfte och 

där de har ansvar gentemot samhällets medborgare. Dessutom måste styrtal anpassas 

utifrån den bransch, konkurrensmiljö och strategi som organisationen befinner sig i och 

tillämpar147. Då alla personer vi tillfrågat kunde perspektiven utantill, kan vi se att de 

har förankrats väl på Vråens vårdcentral. Landstinget har som en grundläggande 

värdering att alla ska vara delaktiga148. Genom att ha en uppfattning om de fyra 

perspektiven, tror vi att det är lättare för dem som jobbar där att få en förståelse för och 

en helhetsbild över verksamheten. 

 

Till det finansiella perspektivet måste, enligt Kaplan och Norton, styrtal och 

målsättningar från de andra perspektiven relateras, för att resultera i en orsakskedja samt 

avspegla strategin149. Det har varit svårt att få en tydlig bild av detta på Vråens 

vårdcentral genom enbart intervjuerna, utan det har krävts en komplettering med 

sekundärmaterial för att se hur relationen till det finansiella perspektivet är uppbyggt. 

Detta tror vi kan bero på att Vråens vårdcentral är en offentlig verksamhet och har 

anpassat sig efter de förutsättningar som råder där. Däremot har vi kunnat få förslag på 

andra relationer mellan perspektiven, till exempel relationen mellan kund- och 

processperspektivet. Vi kan konstatera att Vråens styrkort inte är uppbyggt på de orsak 

– verkan relationer som Kaplan och Norton150 presenterar. Utifrån forskning om 

balanserat styrkort i sjukvården har det framkommit att det är vanligt att relationen 

mellan perspektiven betonas på ett annat sätt151. 

 

                                                 
145 Kaplan & Norton, (1999) s. 32 
146 Ibid. s. 168 
147 Ibid. s. 63-64 
148 Låt visionen styra s. 4 
149 Kaplan & Norton, (1999) s. 63-64 
150 Ibid. s. 63-64 
151 Aidemark & Funck, (2008b) s. 11, Fitzpatrik, (2002) 
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Under de senaste årtiondena har det skett en avreglering och privatisering av 

servicesektorn152. Idag använder de sig av patientenkäter för att ta till vara på 

patienternas upplevelser av besöket på vårdcentralen. Detta anser vi är otroligt viktigt då 

det är verksamhetens uppgift att tillgodose deras behov. Vi tror att det i framtiden 

kommer att ske privatisering i större omfattning, vilket innebär att det blir ännu 

viktigare för Vråens vårdcentral att ha ett väl utformat kundperspektiv för att klara 

konkurrensen. För att hänga med i utvecklingen och kunna tillhandahålla vård av hög 

kvalitet är det av stor betydelse att de även i fortsättningen har med medarbetarsamtal i 

lärande- och förnyelseperspektivet.  

 

De flesta mått som formuleras av medarbetare är inom processperspektivet. Det tror vi 

beror dels på att de professionella huvudsakligen är verksamma där, samt att det finns 

många obligatoriska mått inom de andra perspektiven men inte inom detta. De 

uppmuntras även till att vara delaktiga i framtagningen av måtten i processperspektivet 

genom den utvecklingsdag som anordnas en gång om året. Enligt Mintzberg återfinns 

en stor del av makten över verksamheten i den nedre delen av strukturen, alltså hos de 

professionella i den operativa kärnan153. Detta tror vi är ytterligare en orsak till att 

processmåtten bestäms hos de professionella inom Vråen, då de arbetar självständigt 

och nära patienter.  

 

De vi intervjuat kan inte på rak arm säga hur många mått (styrtal) styrkortet innehåller. 

De flesta företag har omkring 16-25 styrtal, men enligt Kaplan och Norton spelar det 

inte så stor roll hur många man väljer att använda, bara det ses som ett uttryck för en 

enda strategi samt är integrerade i ett orsak – verkan samband154. Men det kan anses 

förvirrande med ett stort antal mått om det inte skapar en tydlig helhetsbild155. Utifrån 

handlingsplanen kan vi avläsa 21 mått, vilket vi anser borde vara hanterbart.  

 

Tanken är att organisationens vision, affärsidé och strategi ska översättas med hjälp av 

det balanserade styrkortet till konkreta mått156. Detta innebär att de som är med och ta 

fram mått behöver ha kunskap om visionen. Av en distriktssjuksköterska framgick det 

                                                 
152 Kaplan & Norton, (1999) s. 13 
153 Mintzberg (1983), s. 194-195 
154 Kaplan & Norton, (1999) s. 152 
155 Ibid. s. 32-33  
156 Ibid. s. 12 
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att hon inte visste hur visionen var formulerad. Därmed kan det vara svårt för 

medarbetare att vara med och översätta visionen till konkreta mått.  

 

I originalmodellen av det balanserade styrkortet ska det finnas en balans mellan externa 

och interna mått, utfallsmått och drivande mått, objektiva och subjektiva mått samt 

finansiella och icke-finansiella mått157. Utifrån vår fallstudie kan vi se att personalen på 

Vråens vårdcentral uppfattar balansen på ett annat sätt, då de nämner balans på ett mer 

ytligt sätt det vill säga mellan perspektiven istället för att mer ingående beskriva 

balansen mellan måtten inom varje perspektiv. Begreppet balans har betonats på detta 

sätt även i andra studier158.  

”Det hela går ju ut på att det ska balansera… alltid när vi presenterar någonting 

utifrån balanced scorecard så finns alla fyra perspektiven med.”
159 

Kouzes och Micos tre domäner160 kan vi se framträda på Vråens vårdcentral. Genom att 

de definierar balans på detta vis har de möjlighet att tilldela de tre domänernas intressen 

samma vikt, vilket Funck161 även har kommit fram till i sin tidigare forskning.  

 

Utifrån Kouzes och Micos162 domänperspektiv har vi bland annat stött på ”the 

Rashomon effect”163, vilket kan illustreras med nedanstående citat där det går att 

urskilja de professionellas prioritet av vården framför ekonomin. 

”Vi struntar lite grann i det här pengatänkandet. När man är ute på fältet, tänker man 

mer på individens bästa och behov.”
164

 

Enligt ovanstående citat kan vi dessutom se att domänerna har olika normer vilket kan 

leda till ett oförenligt beteende som i sin tur lätt kan åstadkomma konflikter. Vi tror att 

det balanserade styrkortet på Vråens vårdcentral kan ge en ökad förståelse om de tre 

domänernas olika intressen och normer samt leda till mindre konflikter och ökad 

målkongruens.  

 

För att kunna urskilja organisationens långsiktiga resultat, som de vill uppnå är det 

viktigt att formulera utmanande mål för styrtalen som alla medarbetare kan acceptera165. 
                                                 

157 Kaplan & Norton, (1999) s. 16-19 
158 Fitzpatrik, (2002), Funck, (2007) s. 95, Aidemark & Funck, (2008b) s. 11 
159 Verksamhetschef, 2008-04-17 
160 Kouzes & Mico, (1979)  
161 Funck, (2007) s. 100-101 
162 Kouzes & Mico, (1979) 
163 Ibid. 
164 Distriktssjuksköterska, 2 2008-05-07 
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På Vråens vårdcentral är det viktigt när nya medarbetare introduceras att målen utgör en 

central och viktig del av introduktionen166. På vårdcentralen finns det prestationsmål för 

alla mått och landstinget använder mätningen för förbättring, samt för att kunna se att 

man hela tiden är på rätt väg.  

”Anledningen till att man följer måtten är att man ska nå en viss nivå.”
167 

 

5.2 Användningen av det balanserade styrkortet 

Vråens vårdcentral använder det balanserade styrkortet både för resultat- och 

beteendestyrning. Ouchi påpekar att det är svårt att ha dessa former av styrning i 

sjukvårdsorganisationer, där styrningen istället blir rituell och ceremoniell168. 

Resultatstyrning kan vi se genom att de har prestationsmål för alla mått och 

beteendestyrning genom till exempel medarbetarsamtal och fortsatt riktad utbildning. 

Mintzberg säger att administrativ styrning kan vara direkt olämpligt169. Dessa former av 

styrning kan vi inte se som något större problem på Vråens vårdcentral. Vi tror att 

problemen kan mildras då de professionella är med i utformningen av det administrativa 

arbetet, samt att de professionellas inställning till att bli styrda kan ha förändrats då det 

har gått 30 år sedan teorierna konstruerades. 

 

Värnamo primärvårdsområde har ett gemensamt balanserat styrkort, där Vråens 

vårdcentral ingår. Vårdcentralerna inom området beslutar tillsammans om viktiga 

mätbara mått, Vi tror att anledningen till att det fungerar med ett gemensamt styrkort är 

att alla i processperspektivet är med vid utformningen och att alla måtten samt 

verksamheterna är så likartade att de går att jämföra vårdcentralerna emellan. 

 

Enligt Kaplan och Norton kan organisationer uppnå tillväxt, genom att ha ett väl 

utvecklat informationssystem170. Genom den forskning som gjorts, har det framkommit 

att sjukvårdsorganisationer oftast har dåligt utvecklade databaser och 

informationssystem171. På Vråens vårdcentral har vi dock fått en annan uppfattning. Där 

                                                                                                                                                         
165 Kaplan & Norton, (1999) s. 209-211 
166 Välkommen till Vråens vårdcentral  
167 Ekonomichef, 2008-04-17 
168 Ouchi, (1979) s. 844 
169 Mintzberg, (1983) s. 209-213 
170 Kaplan & Norton, (1999) s. 119 
171 Zelman et al, (2003) s. 6-7 
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finns det väl utvecklade system där information kan hämtas på intranätet av alla som har 

behörighet. De har även utformat tydliga riktlinjer över vem som har ansvar för att data 

om varje mått kommer in i systemen. Utöver detta finns det även samordnare som 

påminner de anställda när det är dags att rapportera. Rehabavdelningen på Vråens 

vårdcentral håller på att anpassa ett statistikprogram, som utvecklats på sjukhusets 

rehabiliteringsavdelning till sin verksamhet. Enhetschefen tror att detta i framtiden 

kommer att kunna bli en informationskälla till det balanserade styrkortet. I forskningen 

framkommer det även att det balanserade styrkortet kan driva på utvecklingen av nya 

informationssystem172. På Vråens vårdcentral tror vi att det balanserade styrkortets 

informationsbehov skulle kunna göra detta statistikprogram mer omfattande.  

 

Det är viktigt att alla kan ta del av rapporterna för att kunna göra en 

verksamhetsuppföljning. Strategin måste hela tiden prövas och anpassas efter aktuella 

omständigheter och för att kunna göra detta måste man reflektera över och analysera 

resultaten173. Vi ser att det finns båda formerna av planerings- och kontrollsystem, 

single-loop learning174 och double-loop learning175, på Vråens vårdcentral. I normala 

fall fungerar det som singel-loop learning, det vill säga de gör avvikelseanalyser och 

tittar om det verkliga resultaten stämmer med de planerade. I vissa fall påminner det om 

doubel-loop learning på grund av att de försöker ta till vara på möjligheter i 

omgivningen genom att uppmuntra personalen till att vara en del av utvecklingen och 

komma med nya idéer och på så vis ifrågasätta det gamla. Det finns en antydan om ett 

svagt intresse för de rapporter som hänger på anslagstavlan. 

”de hänger på anslagstavlan… men det är ingen kö till läsningen”
176

 

Detta kan tyda på att rapporterna bara hänger där för syns skull och inte används för 

reflektion och analys av alla medarbetare. Möjligheten finns dock att 

informationsbehovet tillgodosetts på något annat vis, till exempel via intranätet. 

 

Det balanserade styrkortet används för prestationsuppföljning. Om de förväntade 

resultaten inte har uppnåtts krävs det att åtgärder vidtas, då ofta i form av analyser och 

utformning av handlingsplaner. Denna strategiska inlärning gör att man kan identifiera 

                                                 
172 Zelman et al, (2003) s. 6-7 
173 Kaplan & Norton, (1999) s. 233-234 
174 Ibid. s. 233-234 
175 Ibid. s. 233-234 
176 Distriktssjuksköterska 2, 2008-05-07 
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sin strategi och se om man verkar i rätt riktning177. Om det är för enkelt att uppnå målen 

kan prestationsuppföljningen ge en missvisande bild och strävan efter att förbättra 

prestationerna och sin strategi kan gå förlorade. Eftersom det finns prestationsmål för 

alla mått på Vråens vårdcentral är det lättare att göra de anställda medvetna om vad 

organisationen vill uppnå med sin verksamhet. När målen väl har uppnåtts är det vanligt 

att de försvinner ur det balanserade styrkortet. Vi har dock fått indikationer på att en del 

mått fortsättningsvis används, men utanför det balanserade styrkortet. 

 

Sjukvården hanterar mänskliga liv och därför är det viktigt att den vård som 

tillhandahålls är av högsta kvalitet178. Genom att Vråens vårdcentral använder sig utav 

sitt balanserade styrkort för att uppnå kvalitetsförbättringar, kan man minska det 

innovationsproblem som Mintzberg179 påstår kan vara ett problem i den professionella 

organisationen.  

 

Vråens vårdcentral använder sig utav benchmarking. Enligt teorin finns det en viss 

ovilja hos kliniker att jämföra sig med varandra180. Denna ovilja kan vi ej se på Vråens 

vårdcentral, på grund av att de har ett gemensamt styrkort med andra vårdcentraler där 

jämförelser görs. Detta tror vi leder till en ökad möjlighet för dem, att vässa sina resultat 

samt sin kompetens. Vår uppfattning är att det görs jämförelser mellan mått men ej över 

tid. Det finns en viss osäkerhet bland medarbetarna huruvida Vråens vårdcentral och 

sjukhusets balanserade styrkort är kopplade till varandra. Vi tror dock att den koppling 

som finns beror på att landstinget har infört vissa obligatoriska mått som alla 

verksamheter ska tillämpa och inte för att göra direkta jämförelser.  

 

Både Anthony & Govindarajan samt Kaplan & Norton menar att det är lättare att skapa 

samsyn och motivation kring de strategiska målsättningarna om man har ett 

belöningssystem181. På Vråens vårdcentral har man ingen koppling mellan det 

balanserade styrkortet och belöningssystem. Om de inför ett belöningssystem finns det 

möjligheter till att lättare skapa samsyn och motivation kring de strategiska 

målsättningarna. På grund av att arbetet inom sjukvården ofta består av lagarbete är det 

                                                 
177 Kaplan & Norton, (1999) s. 233-234 
178 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 628 
179 Mintzberg, (1983) s. 209-213 
180 Aidemark, (2002) s. 238-239 
181 Anthony & Govindarajan, (2007) s. 513, Kaplan & Norton, (1999) s. 187-188  
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svårt att mäta individuella prestationer samt belöna dem efter utfört arbete182. Detta 

betonar även Ouchi när han pekar på svårigheterna att mäta individuella prestationer 

inom organisationer i sjukvården183. På Vråens vårdcentral belönas de utifrån vad de är 

istället för vad de gör, vilket enligt Jacobsen och Thorsvik184 är vanligt i denna 

organisationsform. 

 

5.3 Hypotestest 

Det balanserade styrkortet är anpassat till speciella förhållanden inom 

sjukvårdsorganisationen och de olika nivåer som studeras. 

Utifrån studien kan vi bekräfta denna hypotes då den ursprungsmodell185 som 

utvecklades för privat verksamhet har anpassats efter de förutsättningar som råder på 

Vråens vårdcentral. De har inte de orsak - verkan samband mellan styrtalen i 

perspektiven som finns i grundmodellen186. De har även definierat balans på ett 

annorlunda sätt och tilldelar därmed perspektiven lika värde. De professionella deltar i 

utformningen av mått inom processperspektiven vilket underlättar styrningen av dem. 

 

Involveringen och entusiasmen hos sjukvårdsledningen är oumbärlig för 

framgång. 

Utifrån studien har vi sett att det är otroligt viktigt att ledningen uppmuntrar och driver 

på utformningen och användningen av det balanserade styrkortet. Detta har vi fått 

konstaterat genom att de intervjuade ansåg att ledningen är drivkraften bakom deras 

balanserade styrkort. Vi kan bekräfta denna hypotes. 

 

Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen är 

en förutsättning för utvecklingen av måtten inom processperspektivet.  

De medicinskt professionella behöver inte vara involverade i målformuleringen för att 

det ska kunna ske en utveckling av mått inom processperspektivet. I detta avseende görs 

en falsifiering av hypotesen. Däremot är det en förutsättning att de är med och utvecklar 

                                                 
182 Mintzberg, (1983) s. 191-192 
183 Ouchi, (1979) s. 844 
184 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 131 
185 Kaplan & Norton (1999) 
186 Ibid. s. 63-64 
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måtten, eftersom det är de som är verksamma där och har de kunskaper och färdigheter 

som krävs. 

 

Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen är 

en förutsättning för att använda mått för kontroll/utveckling av sjukvårdstjänster. 

Nej det är inte en nödvändig förutsättning, detta innebär att vi falsifierar denna hypotes. 

På Vråens vårdcentral kan vi se att det används mått för kontroll/utveckling av 

sjukvårdstjänster trots att de medicinskt professionella ej varit med vid utformningen av 

målen.  

 

Utan involvering av medicinskt professionella i utformningen kommer mått och 

mål inom processperspektivet i balanserat styrkort att bli löst kopplat från 

sjukvårdsaktiviteter rörande patient. 

Vi bekräftar denna hypotes. Eftersom medicinskt professionella har de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att utveckla mått och mål rörande patient som de anser är 

meningsfulla att mäta och uppfylla. Om medicinskt professionella ej medverkar vid 

utformningen av måtten skulle det vara svårt att uppfylla patienternas behov då det är 

problematiskt för andra att skapa samma nära relation med patienten samt utforma 

acceptabla mått. 

 

Det tar tid att utveckla balanserat styrkort, som används nära kopplat till 

sjukvårdens tjänster 

Vråens vårdcentral har använt det balanserade styrkortet som administrativt styrsystem i 

ungefär 10 år och utifrån vår fallstudie har vi kunnat se att det sker en kontinuerlig 

utveckling av styrkortet. Kopplingen till sjukvårdens tjänster blir hela tiden mer 

framträdande, då alla i organisationen erhåller mer erfarenhet och kunskap från 

styrkortet. Vår uppfattning är att det har tagit tid för Vråens vårdcentral att utveckla sitt 

balanserade styrkort och skapa en nära koppling till sjukvårdens tjänster. Vi bekräftar 

hypotesen.  
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6. Slutsatser 

 detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till i vår fallstudie på 

Vråens vårdcentral. Fallstudiefrågor och hypoteser som härrör från 

fallstudieprotokollet besvaras. 

 

6.1 Utformningen av det balanserade styrkortet 

Vårdcentralen bedriver sjukvård i offentlig verksamhet och har ett samhällsansvar 

gentemot medborgarna. Vråens vårdcentral bygger sitt balanserade styrkort på den 

ursprungsmodell som lanserades av Kaplan och Norton187, men har anpassat det till 

sjukvårdsorganisationens förutsättningar. Deras primära mål är inte av finansiell 

karaktär och de är dessutom inte utsatta för konkurrens i samma utsträckning som en 

privat organisation.  

 

Det huvudsakliga motivet till att använda sig av ett styrsystem, i detta fall balanserat 

styrkort, är att uppnå målkongruens188. Skäl till att just balanserat styrkort infördes i 

verksamheten, kan bero på att modellen var aktuell då Jönköpings läns landsting skulle 

införa ett nytt administrativt styrsystem. Ett ytterligare skäl är att det från början 

utvecklats som ett privat system och senare spridit sig till den offentliga sektorn. 

 

På Vråens vårdcentral är visionen ”För ett bra liv i ett attraktivt län”189. Med hjälp utav 

det balanserade styrkortet översätts visionen och strategi till konkreta styrtal190. Vråens 

vårdcentrals strategi har enligt handlingsplanen brutits ner i 21 mått. Detta är ett 

hanterbart antal mått. Utifrån studien har det framkommit att visionen inte är så 

välkänd. Om visionen blir mer välkänd hos medarbetarna, skulle det kunna bli lättare att 

identifiera rätt strategier. 

 

Vår fallstudie har visat att drivkrafterna bakom det balanserade styrkortet är ledningen, 

verksamhetschefen, samt samordnare och resurspersoner. Det finns en vilja att engagera 

medarbetare från alla nivåer, genom att uppmuntra dem att ge förslag på sådant som de 

                                                 
187 Kaplan & Norton, (1999) 
188 Kaplan & Norton, (1999) s. 271 
189 Budget 2008 Jönköpings läns landsting s. 6  
190 Kaplan & Norton, (1999) s. 12 

I 
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anser viktigt. Detta då främst inom processperspektivet där de professionella är aktiva. 

Det ses som en självklarhet att strategin diskuteras i samband med utvecklingen av det 

balanserade styrkortet på Vråens vårdcentral. Utifrån studien har det framkommit att 

alla medarbetare inte har en fullständig bild av det balanserade styrkortet. Det skulle 

kunna fungera bättre om de i större omfattning involverade medarbetarna till att 

utveckla och ge förslag på förbättringar. Detta skulle därmed kunna leda till ökad 

målkongruens. 

 

Vråens vårdcentral använder de fyra perspektiven (1) medborgar- och kundperspektivet, 

(2) process- och produktionsperspektivet, (3) lärande- och förnyelseperspektivet och (4) 

ekonomiska perspektivet. I originalmodellen utgår man också från dessa perspektiv191. 

På Vråens vårdcentral betonas dock inte det orsak - verkan samband mellan 

perspektiven som Kaplan och Norton192 presenterar. Däremot kan man se andra 

relationer mellan perspektiven. En klar kännedom om dessa bidrar till en bättre 

helhetsbild. Det ska finnas en balans mellan interna och externa mått, utfallsmått och 

drivande mått, objektiva och subjektiva mått samt finansiella och icke-finansiella 

mått193. Denna balans betonas inte på Vråens vårdcentral utan här beskrivs mer balansen 

mellan perspektiven, det vill säga de tilldelas samma värde.  

 

Vråens vårdcentral använder prestationsmål för alla mått, för att kunna förbättra och se 

att de bedriver verksamheten i rätt riktning. 

 

6.2 Användningen av det balanserade styrkortet 

Vråens vårdcentral använder det balanserade styrkortet både för resultat- och 

beteendestyrning. Det balanserade styrkortet ger en ökad förståelse om de tre 

domänernas intressen och normer. Deras balanserade styrkort grundar sig på mätning 

och resulterar i rapporter och spindeldiagram. Dessa i sin tur används för 

prestationsuppföljning, kvalitetsförbättringar och i viss mån benchmarking, men inte 

som grund för belöningssystem. Rapporterna används även som underlag för diskussion 

och kommunikation, för att kunna göra verksamhetsuppföljningar samt utvärdera 

                                                 
191 Kaplan & Norton, (1999) s. 32 
192 Ibid. s. 63-64 
193 Ibid. s. 16-19 
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strategin. Eftersom det finns en antydan om att de rapporter som hänger på 

anslagstavlan endast är där för syns skull, ska ledningen motivera och uppmuntra till 

läsning eftersom det är viktigt att alla är delaktiga vid utformningen av mått.  

 

Vårdcentralen har väl utvecklade databaser och ett bra uppbyggt informationssystem, 

som alla med behörighet har tillträde till. Vårdcentralen använder mer eller mindre 

inslag av både single-loop learning194 och double-loop learning195, men i huvudsak 

single-loop learning.  

 

Prestationsuppföljningen leder till att åtgärder vidtas för de mål som inte uppfyllts. Det 

är dock vanligt att måtten tas bort från det balanserade styrkortet då målen för dem 

uppnåtts. Tidigare nämndes att vårdcentralen använder det balanserade styrkortet för 

kvalitetsförbättringar, vilket är nödvändigt då sjukvården hanterar mänskliga liv som 

kräver högsta kvalitet. 

 

Vårdcentralen använder sitt balanserade styrkort för benchmarking, vilket uppfattas som 

positivt bland personalen. Deras jämförelse med andra vårdcentraler överraskade oss då 

det i tidigare forskning196 har framkommit en viss ovilja att jämföra det balanserade 

styrkortet mellan kliniker.  

 

Vårdcentralen använder inte det balanserade styrkortet som en grund för 

belöningssystem, bland annat på grund av att det är svårt att belöna individuella 

prestationer inom sjukvården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Kaplan & Norton, (1999) s. 233-234 
195 Ibid. s.233-234 
196 Aidemark, (2002) s. 238-239 
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7. Slutkommentarer 

 
 detta kapitel kommer vi att reflektera över vår fallstudie och göra en kritisk 

granskning av den. Slutligen ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

7.1 Reflektioner kring och kritik mot eget arbete 

När vi hörde talas om möjligheten att ingå i ett internationellt forskningsprojekt om 

balanserat styrkort i sjukvården tyckte vi att det var en bra idé för vår kandidatuppsats. 

Från början hade vi tänkt oss att studera en klinik, men vi insåg efter ett tag att det 

skulle bli svårt att genomföra. Vi kontaktade ett flertal personer som till en början 

verkade vara positiva till studien, men i slutändan fick vi trots det inte tillträde eftersom 

de ansåg att de inte kunde bidra med information i tillräcklig omfattning. Då fick vi 

istället ett tips om att genomföra fallstudien på Vråens vårdcentral, vilket vi upplevde 

som positivt efter alla omständigheter som dessutom varit väldigt tidsödande. Vi har 

mötts av en välvilja och stor öppenhet på Vråens vårdcentral, då de bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet om det balanserade styrkortet. Tyvärr har vi inte lyckats 

genomföra någon intervju med en läkare, vilket vi tycker är synd då vi tror att de har 

stor del i och betydelse för utformningen av processperspektivet. Deras kunskaper och 

erfarenheter kunde ha berikat och kanske gett en mer mångsidig bild av utformningen 

och tillämpningen av det balanserade styrkortet på Vråens vårdcentral. Innan vi 

påbörjade studien hade vi inte så stor erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilket kan 

ha påverkat vårt utförande av intervjuerna.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Genom vår fallstudie har det framkommit intressanta uppslag till vidare forskning. 

Eftersom vi genomfört vår fallstudie på en vårdcentral, kan det vara lärorikt att 

genomföra replikerande studier på andra vårdcentraler, både nationellt och 

internationellt.  

Det blir i dagsläget allt vanligare att bedriva sjukvård i privat regi och på grund av detta 

skulle det kunna vara tänkvärt att jämföra det balanserade styrkortets utformning och 

tillämpning i offentlig verksamhet med privat verksamhets motsvarande styrsystem.  

I 
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Vi tycker att det vore intressant att i framtiden göra en uppföljande studie på Vråens 

vårdcentral, för att se om utformningen och tillämpningen har förändrats över tid.    

 

I vår fallstudie har vi endast kunnat göra analytisk generalisering. Det vore därför 

intressant att genomföra en studie, där det går att göra statistisk generalisering.  
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Bilaga 1 

Fallstudieprotokoll 
A Introduktion till fallstudien och protokollets syfte 

A1  

Fallstudiefrågor  

•••• Hur är det balanserade styrkortet utformat inom Vråens vårdcentral, som 

ansvarar för vård/behandling av patienter? 

•••• Hur används det balanserade styrkortet i det professionella sammanhanget? 

 

Hypoteser 

•••• Det balanserade styrkortet är anpassat till speciella förhållanden inom 

sjukvårdsorganisationen och de olika nivåer som studeras. 

•••• Involveringen och entusiasmen hos sjukvårdsledningen är oumbärlig för 

framgång.  

•••• Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen 

är en förutsättning för utvecklingen av måtten inom processperspektivet.  

•••• Involvering av medicinskt professionella i utformningen av måtten och målen 

är en förutsättning för att använda mått för kontroll/utveckling av 

sjukvårdstjänster. 

•••• Utan involvering av medicinskt professionella i utformningen kommer mått 

och mål inom processperspektivet i balanserat styrkort att bli löst kopplat från 

sjukvårdsaktiviteter rörande patient. 

•••• Det tar tid att utveckla balanserat styrkort som används nära kopplat till 

sjukvårdens tjänster.  

 

A2 Fallstudiens teoretiska ramverk 

Allmänt om balanserat styrkort 

Organisationsformer i offentlig verksamhet 

Balanserat styrkort i offentlig verksamhet 
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A3 Protokollets roll 

Protokollet utgör en struktur och ett regelverk för hur vi ska genomföra vår fallstudie, 

samt underlätta en replikering av vår undersökning för andra forskare.  

 

B Tillvägagångssätt vid insamlingen av data   

B1 Namn på platser som ska besökas och kontaktpersoner 

Vråens vårdcentral 

Respondenter: 

• Verksamhetschef – Värnamo primärvårdsområde 

• Enhetschef för rehabilitering – Värnamo primärvårdsområde 

• Distriktssjuksköterska barnavårdscentralen – Vråens vårdcentral 

• Ekonomichef – Värnamo sjukvårdsområde 

• Distriktssjuksköterska hemsjukvården – Vråens vårdcentral 

 

B2 Plan för datainsamlingen 

Tidpunkt när besöken ska göras och hur länge varje besök ska vara. 

Planen är att alla intervjuer ska vara färdiga under vecka 17 för att vi ska kunna göra en 

väl genomförd analys. 

 

B3 Förberedelser inför besöken 

Innan vi åker till Vråens vårdcentral ska vi ha läst in oss på balanserat styrkort inom 

sjukvården och om vårdcentralens organisation. 

Vi ska även se till att ha med den utrustning som krävs för att kunna genomföra 

intervjuerna. 

Vi ska träffas en dag för att enbart gå igenom de fallstudiefrågor som ska behandlas 

under intervjun. 

 

C Utkast till fallstudierapporten 

PM 1 

PM 2  

PM 3 

PM 3 Sluthandledning 

C1 Dagens utformning av balanserat styrkort  
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C2 En beskrivning av hur utvecklingsarbetet har organiserats (uppifrån och ner 

eller nerifrån och upp) 

C3 Insamling och rapportering av data 

C4 Användningen av balanserat styrkort rapporter och resultat idag  

C5 Bilagor: balanserat styrkort, åtminstone processperspektivet med måtten 

kategoriserade som administrativa, vårdande och behandlande 

 

D Fallstudiefrågor 

D1 Introducerande frågor 

•••• Hur länge har du arbetat på vårdcentralen (åtföljande frågor bör ge 

information om utbildning, yrke och anställning)?   

•••• Har du varit involverad i utvecklingen av balanserat styrkort (åtföljande frågor 

borde ge en beskrivning av utvecklingsprocessen enligt respondenten)? 

 

D2 Design av balanserat styrkort 

•••• Från sekundärmaterial 

•••• Skaffa all information du kan om introduktionen, utbildnings- och 

träningsprocessen och en beskrivning på hur balanserat styrkort har utvecklats 

över tid på de olika nivåerna. Observera särskilt: 

- Vilka är motiven bakom balanserat styrkort? 

- Vilka perspektiv är inkluderade i balanserat styrkort? 

- Är modellen utformad på den idé som presenterats av Kaplan och Norton 

eller är det en speciell konstruktion baserad på sammanhanget? 

- Vilka mått är inkluderade i de olika perspektiven? 

- Vilka mått är inkluderade i processperspektivet inom olika specialiteter? 

- Finns det prestationsmål för alla mått? 

 

Från intervjuerna 

- Varför tror du att ni började implementera balanserat styrkort här? 

- Finns det några speciella personer som driver på arbetet med balanserat 

styrkort? 

- Finns det någon som föreslagit några nya mått (har du)? 

- Vem har beslutat om dessa perspektiv och de olika måtten? 



 60 

- Vem har beslutat om de olika prestationsmåtten? 

- Hur är begreppet balans definierat? 

- Ser du någon relation (orsak-verkan) mellan måtten? 

- Har du diskuterat vårdcentralens strategi i förbindelse med utvecklingen 

av balanserat styrkort? 

- Är måtten utvecklade uppifrån och ner eller nerifrån och upp? 

- Finns det olika balanserade styrkort inom vårdcentralen/sjukhuset 

anpassade till varandra och till strategiområdena på vårdcentralen? 

 

 D3 Användningen av balanserat styrkort 

- Hur samlas data in till balanserat styrkort (notera organisationsnivå)? 

- Hur kombineras alla data och hur förbereds rapporterna 

(spindeldiagram)? 

- Hur använder ni balanserat styrkort rapporterna? 

- Används balanserat styrkort för prestationsuppföljning? Om ja, hur 

utförs denna uppföljning? 

- Används balanserat styrkort för kvalitetsförbättringar? Om ja, hur utförs 

dessa kvalitetsförbättringar? 

- Används balanserat styrkort för benchmarking med andra 

sjukhus/vårdcentraler? Om ja, hur utförs denna benchmarking? 

- Används balanserat styrkort i belöningssystemet? Om ja, hur används 

balanserat styrkort i belöningssystemet? 
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Bilaga 2 

Handlingsplan 2008 
Utvecklingsområden              Åtgärd och berörda verksamheter/motsvarande  
 

Tillgänglighet  
 

Bemötande  Fortsatt riktad utbildning — Reflektion — Gemensam  
kompetensplan 
  

Ansvarig:  En ansvarig person 
  

Färdigtidpunkt:  December 2008 
  

Målvärde:  100 % 
 

Utfall:   
Planering för god 
tillgänglighet  

Att klara vårdgarantin enligt nationell mätning. Ständiga 
förbättringsarbeten på enheterna.  
 

Ansvarig:  Respektive chef.  
 

Färdigtidpunkt:  Augusti och december 2008.  
 

Målvärde:  100 %  
 

Utfall:  
 

 

Tillgänglighet/Bemötande  Utforma och genomföra patientenkät med syfte att ta del av 
patientens upplevelse av kontakten med kurator/psykolog  
 

Ansvarig:  
Tre ansvariga personer 
  

Färdigtidpunkt:  2008-08-31. Patientenkät december 2007, mars 2008 och juni  
2008.  
 

Målvärde:  Genomförd patientenkät.  
 

Utfall:   
 

Beskriva processer  Påbörja systematisk beskrivning av processer  
 

Ansvariga:  Chefer  
 

Färdigtidpunkt:  Fortlöpande under 2008  
 

Utfall:   
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Ekonomi  
 
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
Utfall:  

Följa utfallet, analysera och eventuellt vidtaga åtgärder för att 
uppnå balans.  
 
Respektive chef/Verksamhetschef/Ekonom  
 
Månadsvis  
 
Budget i balans  

Samverkan  
 

 

Förbättrad hälsa, 
Försäkringskassan  
 
 
 
 
 
Ansvarig  
 
Färdigtidpunkt  
 
Utfall  

Utveckla sjukskrivningsprocessen enligt intentionerna i 
avtalet mellan landstinget och Försäkringskassan.  
 
Kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess där en 
rehabiliteringsplanering ska vara igångsatt efter 4 veckors 
sjukskrivning.  
 
En ansvarig person  
 
Fortlöpande  

Effektiv vårdkedja 
sjukhus- primärvård- 
kommun  
 
Ansvarig  
 
Färdigtidpunkt  
 
Utfall  

Fullfölja samverkansprojektet “Herman och Britta”  
 
 
 
Styrgrupp för “Herman och Britta”  
 
Fortlöpande  

Arbetsterapi  
 
 
 
 
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde: 
  
Utfall:                 
 

Utarbeta tydliga riktlinjer för hantering av hjälpmedel mellan 
landsting och kommun. Gäller vid överflyttning från eget till 
kommunalt boende.  
Gemensamma träffar mellan berörda nyckelpersoner landsting 
och kommun.  
 
En ansvarig person och enhetschef Rehab  
 
2008-08-31  
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Prevention/Egen vård  
BVC  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
Utfall:  
 
 
Ungdomsmottagning  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
 
Utfall:  

 
Att ge information om mat och måltidsordning till barn födda 2005.  
 
BVC-sköterska 
 
Augusti och december 2008.  
 
95 %  
 
 
 
 
Provtagning av klamydia  
 
En ansvarig person och barnmorskor.  
 
Augusti och december 2008.  
 
Vårt mål för 2008 är att testa 25 % av alla ungdomar som gör sitt 
första besök för året på Ungdomsmottagningen.  

Hemsjukvård  
 
 
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
 
 
 
 
Utfall:  

Göra riskbedömning ang fall-nutrion-trycksår 50 % av 
hemsjukvårdspatienterna och vid risk vidtaga åtgärder enligt 
åtgärdsprogram.  
 
Tre ansvariga personer  
 
Maj och december 2008.  
 
Hälften av hemsjukvårdspatienterna över 70 år ska vara 
registrerade i MOA och uppföljda enligt vårdprogram.  
 
50 % registrerade i MOA. Riskpatienter åtgärdade enligt  
åtgärdsprogram. 
 
  

Kliniskt 
förbättringsarbete  

 

Läkare  
 
 
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde  
 
Utfall:  

Minska vår egen förskrivning av PP1 till 25 DDD/1 000 invånare 
och dag. Dessutom ska minst 75 % av PPI förskrivningen utgöras 
av Omeprazol  
 
Läkare  
 
Augusti och december 2008  
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Diabetes  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt: 
  
Målvärde:  
 
Utfall:  

Diabetespatienter, HbA1C <6,0 på patienter <75 år.  
 
Läkare och Diabetessköterskor 
  
Augusti och december 2008  
 
70 % 
 
 

Palliativ vård  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
Utfall:  

      1. Länsgemensamt kvalitetsmål är 100 %, övergripande. 
  
2. Antal patienter, i palliativ vård, som erhållit hembesök av 
distriktsläkare inom 3 vardagar efter utskrivning från slutenvården: 
60 %  
 
3. Antal patienter, i palliativ vård, som erhållit hembesök av 
distriktsläkare inom 7 vardagar efter utskrivning från slutenvården: 
80 %  
 
En ansvarig person  
 
Augusti och december 2008  
 
Mål 2:60 %. Mål 3:80 % 
  

Arbetsterapi  
 
 
 
Ansvariga:  
 
Målvärde  
 
Färdigtidpunkt:  
Utfall:  

Revidera riktlinjer vid behandling av handpatienter ex. CTS, Mb de 
Quervain.  
Studiebesök/utbyte med annan handenhet.  
 
Två ansvariga personer  
 
Utforma skriftlig patientinformation.  
 
2008-08-31 
  

Sjukgymnastiken  
 
 
 
 
 
 
 
Ansvariga:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
Utfall:  

Revidera riktlinjer för våra sjukgymnastiska  
behandlings/träningsmetoder. Syftet är att eftersträva enhetliga 
riktlinjer gällande avslut och uppföljning vid  
behandlingsperioder  
Genom kontinuerliga diskussioner, stöd i vetenskaplig litteratur och 
kontakt med kollegor från andra primärvårdsområden inom  
Värnamo sjukvårdsområde.  
 
Två ansvariga personer  
 
2008-08-30  
 
Färdigställt dokument 
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Patientsäkerhet 
 

 

Undersköterskor 
 
 
 
 
Ansvarig:                   
 
Färdigtidpunkt:         
 
Mål:                           
 
Utfall:  
 
Remisshantering 
 
  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
Utfall:  

Signerat körkort för  
Uppdukning vid behandling av näsblödning.  
Provtagning med butterfly.  
Linda ben samt pumpstövel vid kompressionsbehandling. 
 
Tre ansvariga personer  
 
Augusti 2008 
 
100 % av alla undersköterskor i Värnamo PVO  
 
 
 
Remisser ska skrivas senast nästkommande vardag efter den är 
dikterad.  
(Akuta remisser skrivs omgående.)  
 
Ansvarig sekreterare 
 
Fortlöpande mätning samt augusti och december 2008.  
 
100 %  

Lärande/Förnyelse 
 

 

Läkare  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
Utfall:  

Antal budgeterade läkartjänster tillsatt.  
 
Verksamhetschef  
 
Augusti och december 2008.  
 
100 %  

Medarbetarsamtal  
 
Ansvarig:  
 
Färdigtidpunkt:  
 
Målvärde:  
 
Utfall:  
 
 
 

Samtliga medarbetare erbjuds årligt medarbetarsamtal.  
 
Respektive chef  
 
2008  
 
90 %  
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Arbetsmiljö 
 
Dialogen hösten 
2007 
 
Ansvarig 
 
Färdigtidpunkt 
 
Utfall 
 

 
 
Följa upp ny omgång av Dialogen 
 
 
Chefer 
 
Vårvintern 2008 
 


