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FÖRORD  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra handledare Stig Sörling och Tomas 

Källqvist för deras engagemang och vägledning under hela studiens gång. Vi vill även 

rikta ett tack till informatörerna inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg som 

gjort det möjligt för oss att genomföra studien samt för ett utomstående samarbete, 

delaktighet och ett trevligt bemötande. Sedan vill vi även tacka varandra för ett bra 

samarbete samt för denna givande uppsatsperiod där vi fått möjligheten att fördjupa 

kunskaperna inom verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Gävle den 3 juni 2015 

 

Merjem Demir & Hanna Wallerstig
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SAMMANFATTNING 

 

I samband med en omorganisation av hälso- och sjukvården i Region Gävleborg där 

bland annat fyra divisioner bildades infördes det balanserade styrkortet som styrverktyg 

i verksamheten. Styrkortet var ett intressant verktyg för hälso- och sjukvården då det 

inkluderar såväl finansiella som icke-finansiella aspekter. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur det balanserade styrkortet anpassas inom offentliga hälso- och 

sjukvårdsorganisationer med avseende på om det bidrar till ett gemensamt språk och en 

helhetsbild av verksamheten.  

 

Denna undersökning gjordes utifrån en kvalitativ fallstudiedesign inom Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisationer. Undersökningen utfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer där fokus legat på chefer och ansvariga personer inom den 

berörda verksamheten. Den teoretiska referensramen inleddes med allmän forskning 

kring styrkortet för att sedan smalas av till en mer anpassad bild av styrkortet inom 

studiens valda bransch.  

 

Resultatet visade att styrkortet medförde ett gemensamt språk samt att 

kommunikationen mellan de tre organisatoriska nivåerna spelade en central roll för en 

fungerande verksamhet. Det framgick även ur resultatet att styrkortet kunde medföra en 

helhetsbild över verksamheten med förutsättning att man vet hur styrkortet ska tillämpas 

och mätas. Det kan även konstateras att det finansiella perspektivet inte utesluts, utan att 

det istället utmärker sig som en summa av de övriga perspektivens resultat.  

 

Eftersom studien bygger på en deduktiv ansats avslutas den med en analys där teorin 

kopplas ihop med det insamlade empiriska materialet för att på så sätt kunna urskilja 

huruvida dessa stämmer överrens med varandra.  

 

Studien avslutas med en slutsats där innehållet summeras ihop och utformar studiens 

bidrag samt svarar på syftet.  

 

Nyckelord: Balanced Scorecard, Management accounting, Healthcare, Public Sector, 

Accountingtool, Common Language 
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ABSTRACT  

 

In contingency with a reorganization of the healthcare, which in four divisions where 

formed, the region Gävleborg introduced the balanced scorecard as a control tool in the 

organization. This new tool was especially interesting for the healthcare because it 

included not only financial aspects but non-financial aspects to. The aim of this study is 

to increase the understanding for how the balanced scorecard is fitted and customized in 

the public healthcare organizations in regards to if it contributes to a mutual 

understanding of language and understanding of the bigger picture in the organization. 

 

This study was made with qualitative case study design in the region of Gävleborgs 

healthcare organizations. The studies was made with the help of semi structured 

interviews, where the focus was put on the managers who where well accumulated with 

the subject of the study. The theoretical framework is initiated with a general research 

about the scorecard and is later narrowed to a more customized picture of the scorecard 

that matches the studies chosen branch.  

 

The results showed that the scorecard contributes to a mutual understanding of language 

and that the communication between the three organizational levels plays a big role in a 

organization that is functional. It's also made clear through the results that the scorecard 

can contribute to a better bigger understanding over the organization with the condition, 

that you know how to use the scorecard and what to measure with its help. It can also be 

noted that the financial perspective is not excluded, instead it stands out and is known as 

the sum of the other perspectives result together. 

 

The study ends with a analysis where the theory is connected to the collected empirical 

material, to see if they tune in with each other, since it is a study based on a deductive 

approach.  

 

The study ends with a conclusion where the contents of the study is summed together. 

To see if the questions of the study is answered. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Management accounting, Healthcare, Public Sector, 

Accountingtool, Common Language 
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1.  INLEDNING 

 

1.1 PROBLEMATISERING 

 

Den traditionella ekonomistyrningen har under senare år fått möta mycket kritik på 

grund av att den endast fokuserar på de finansiella aspekter och inte tar någon hänsyn 

till icke-finansiella aspekter såsom nyckeltal (Lindvall 2011). En av kritikerna som den 

traditionella ekonomistyrningen fått möta är att styrsystemet inte längre fungerade för 

organisationer eftersom kraven ökat i samband med den växande marknaden. Även 

Olve et. al., (1999) påpekade att den traditionella ekonomistyrningens mått inte utgjorde 

ett underlag för hur företagets långsiktiga strategi kunde utvecklas, bland annat eftersom 

den endast fokuserade på att mäta resultat på händelser som redan inträffat. Den ökade 

konkurrensen samt den kritik som uppkommit om den traditionella ekonomistyrningen 

ledde till att det under 1980-talet utvecklades nya styrmodeller som fokuserade likaväl 

på icke-finansiella mått såsom de finansiella måtten (Olve et. al., 1999). Dessa 

styrmodeller fungerade enligt Eriksson (2006) som stöd vid planering och uppföljning. 

Det är även viktigt att anpassa den styrmodell som man valt att använda efter 

organisationens behov. För att det ska kunna bli så framgångsrikt som möjligt är det ett 

krav att ledningen har en grundläggande syn på hur man ska styra verksamheten på det 

sätt att den utvecklas (Eriksson 2006). Även Kaplan & Norton (1993) och Zimmerman 

(2009) belyste tyngden av att organisationer bör anpassa styrmodellen utifrån de behov 

som finns eftersom risken annars är att problem uppstår.  

 

Exempel på en styrmodell som utvecklades utifrån ovanstående är det så kallade 

balanserade styrkortet som enligt Malmi & Brown (2008) framtogs av kollegorna på 

Harvard Business School: professorn Robert Kaplan och konsulten David Norton år 

1992.  

 

Det balanserade styrkortet utvecklades då Harvard Business School professor Robert 

Kaplan och kollegan och konsulten David Norton fått i uppdrag av revisionsföretaget 

KPMG:s forskningsenhet att studera och utveckla ett nytt mätetal som skulle 

implementeras av organisationer i framtiden. Johansson et. al., (2006) menar att 
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styrkortet utvecklades på grund av att brister i den traditionella ekonomistyrningen 

behövde åtgärdas, då det inte fungerade med samma styrning längre eftersom 

marknaden expanderat.  Detta flerdimensionella styrkort innehöll fyra parametrar: 

ekonomi, kund, processer samt lärande. Chavan (2009) pekar på att man med hjälp av 

dessa perspektiv skulle kunna möta de svårigheter som väntar organisationerna och lösa 

dessa. Styrkortet ska bland annat skapa en balans mellan kort- och långsiktiga 

målsättningar, finansiella och icke-finansiella mått, mellan interna och externa 

prestationsperspektiv samt mellan utfalls- och drivande mått (Chavan 2009, Lindvall 

2011, Kaplan & Norton 1999). Styrkortet introducerades för första gången enligt 

Kaplan & Norton (1999) i samband med en artikel som publicerades i Harvard Business 

Review år 1992.  

 

Det balanserade styrkortet utvecklades i början för att ta itu med bristerna i 

resultatmätningen inom den privata sektorn, vilket Wisniewski & Olafsson (2004) 

menar då de anser att modellens design speglar det praktiska i den privata sektorn. Trots 

detta har allt fler aktörer inom offentliga sektorn valt att implementera det balanserade 

styrkortet i organisationerna. Johansson et. al., (2006) menar att syftet med detta har 

inkluderat visioner, strategier och värdeskapande inom organisationen. En av 

anledningarna till att det balanserade styrkortet gjort genomslag inom den offentliga 

sektorn beror enligt Wisniewski & Olafsson (2004) på att kraven ökat för de icke 

vinstdrivande organisationerna att förbättra sina resultat och visa detta. Wilson et. al., 

(2004) anser dock att det finns en risk att gå miste om viktiga aspekter om de fokuserar 

på för många prestationsmått samtidigt.  

 

Styrkortets utveckling har under senare år varit enorm enligt Ax & Björnenak (2005). 

Studien som forskarna utfört visade att 27% av svenska storbolag tillämpade styrkortet 

år 2000 och fler företag planerade att föra in konceptet inom två år.  

 

Northcott & Tualapapa (2012) menar att det inte finns tillräckligt många studier som 

kan användas som underlag för undersökningar av frågor och problem som uppkommer 

för användarna inom den offentliga sektorn. Anledningen till detta menar forskarna är 

att de flesta empiriska forskningarna inte varit inriktade mot den offentliga sektorn. 

Vidare menar forskarna att det är ett krav för den offentliga sektorn att kunna förstå och 
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lösa frågor samt problem vid användandet av styrkortet för att de ska kunna tillämpa det 

på rätt sätt (Wisniewski & Olafson 2004, Northcott & Tualapapa 2012) 

 

Något som utmärker den offentliga sektorns hälso- och sjukvårdsorganisationer i 

Sverige är enligt Berlin & Kastberg (2011) att verksamheterna rör sig med begränsade 

resurstillgångar, vilket i sin tur leder till att ekonomiska kriser upprepas då efterfrågan 

ökar. Detta är en av anledningarna till att många offentliga hälsovårdsorganisationer i 

Sverige valt att implementera det balanserade styrkortet i sina verksamheter (Aidemark 

& Funck 2009). Inamdar & Kaplan (2002) anser att implementeringen av styrkortet 

genererar potentiella fördelar som bland annat innebär att organisationen anpassas kring 

en mer marknad – och kundorienterad strategi. Utöver detta främjar styrkortet till 

samarbete på de olika nivåerna i organisationen och kontinuerlig återkoppling om 

strategin. Koumpouros (2013) anser att teknikerna kring det balanserade styrkortet kan 

vara viktiga i arbetet av vårdkvalitén, som är en viktig del inom sjukvården.  

 

Frågan är dock om hälso- och sjukvårdsorganisationer med flerdimensionella mål och 

demokratisk kontroll ger ett lämpligt sammanhang för det balanserade styrkortet. Berlin 

& Kastberg (2011) påpekar att införandet av en ny styrmodell inte är helt problemfri. 

Med detta menar författarna att styrmodellen löser vissa problem men skapar också nya. 

Samtidigt möter hälso- och sjukvårdsorganisationer svårigheter vid införandet av en ny 

styrmodell vilket till en del beror på att verksamheterna omfattas av lagar, förordningar 

och riktlinjer som kan bromsa att styrningsmodellen får genomslagskraft. Detta påpekar 

även Kasurinen (2002) som menar att det kan existera olika barriärer som leder till att 

förändringen inom organisationen inte går enligt planerna. Gurd & Gao (2007) menar 

att det är viktigt att en central del av det balanserade styrkortet bör vara att man inom 

hälso- och sjukvården sätter patienternas behov i fokus. 

 

Flera forskare har utfört undersökningar vid olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

En studie som genomfördes av Aidemark (2001) indikerade att införandet av styrkortet 

kan leda till att motstånd upplevs bland medarbetarna. Detta bland annat för att 

styrkortet kan kännas främmande samt att det innehar en hierarkisk karaktär (Berlin & 

Kastberg 2011, Aidemark 2001). En annan undersökning som genomfördes av 

Aidemark & Funck (2009) på Höglands sjukhus i Jönköping där nio kliniker inom tre 

olika specialiteter inkluderades, visade att det balanserade styrkortet presenterades som 
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ett användbart verktyg. Resultatet från Aidemark & Funck’s (2009) undersökning tydde 

på att klinikerna såg styrkortet som ett gemensamt språk som skulle kunna användas 

som en allsidig belysning av olika aktiviteter. En undersökning som genomfördes på 

ÖNH-kliniken vid Ängelholms sjukhus där syftet med det balanserade styrkortet var att 

hjälpa kliniken att få en styrning som fokuserade på att uppfylla målen och utveckla 

verksamheten visade att styrkortet var en fungerande metod för att styra och utveckla. 

Resultaten från undersökningen som gjordes av Berlin & Kastberg (2011) visar bland 

annat att det balanserade styrkortet bidrog till att skapa en helhetsbild och hjälpte till att 

identifiera verksamhetens svaga punkter som sedan lett till att mer resurser lagts på de 

områdena. 

 

Med bakgrund av ovanstående avser denna studie att forska vidare på Aidemark & 

Funck (2009) och Berlin & Kastberg (2011) resultat. Studien avser att öka förståelsen 

för hur styrkortet anpassats till svenska hälso- och sjukvårdsorganisationer. Studien 

avser även att undersöka vilka faktorer det finns inom dessa organisationer som leder 

till att ett gemensamt språk och en helhetsbild uppnås, samt om det balanserade 

styrkortet bidrar till detta.  

 

1.2 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur det balanserade styrkortet 

anpassas inom offentliga sektorns hälsovårdsorganisationer med avseende på om det 

bidrar till ett gemensamt språk och en helhetsbild av organisationen.  
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2. METOD  

 

2.1 FORSKNINGSANSATS   

2.1.1 HERMENEUTISK FORSKNINGSMETOD 

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen talas det om två forskningstraditioner, 

eller vetenskapliga huvudinriktningar som de också kan benämnas (Thurén, 2007). 

Skillnaden mellan de två forskningstraditionerna positivism och hermeneutik är att 

hermeneutiken inriktar sig på tolkning och förståelse, medan positivismen undersöker 

alla påståenden och iakttagelser på ett kritiskt sätt och stödjer sig endast på fakta som 

kan säkerhetsställas med rimlig sannolikhet (Sohlberg & Sohlberg 2013, Thurén 2007). 

 

Hermeneutiken rymmer allt från tolkning av texter till tolkning av historiskt material 

och kulturella traditioner (Sohlberg & Sohlberg 2013). Det är enligt Thurén (2007) 

viktigt att kunna förstå människor och deras handlande samt förstå resultatet av 

människors handlande.  

 

I denna studie förhöll vi oss till den hermeneutiska forskningstraditionen eftersom vår 

önskan var att sträva efter att kunna förstå och tolka. Genom detta har vi kunnat utföra 

djupgående intervjuer för att sedan ha fått en mer djupgående förståelse för vad de valda 

informatörerna ansåg gällande användningen av det balanserade styrkortet och dess 

bidrag till organisationen.  

 

Detta skulle vi inte kunna uppnå om vi valt att förhålla oss till den positivistiska 

forskningstraditionen eftersom vi då skulle vara begränsade och inte haft samma 

möjligheter till att bland annat tolka informatörernas svar. Genom att hålla öppna 

intervjuer har vi kunnat samla in information och på det sättet skapat oss uppfattningar 

om vad informatörerna ansåg. För att vi skulle kunna få en bredare uppfattning och en 

mer ingående förståelse valde vi att ta del av tidigare forskning i form av både litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Genom att vi samlat information från litteraturen, forskare 

och informatörerna upptäckte vi likheter bland det som forskats om styrkortet och det 

informatörerna sagt och på det sättet har vi kunnat skapa oss en bättre, bredare och mer 



Examensarbete 2015  Merjem Demir 
Kandidatuppsats   Hanna Wallerstig 

6 
 

realistisk uppfattning kring vad styrkortet innebär och hur det bidrar till organisationen, 

i detta fall hälso- och sjukvården.  

2.1.2 DEDUKTION 

 

Vanligtvis används induktiva och deduktiva ansatser då man vill relatera teorin med 

empirin i en forskningsstudie. Bryman & Bell (2011) belyser den deduktiva teorin som 

förhållandet mellan teori och praktik. Med andra ord kan man beskriva detta som att 

forskaren knyter ihop den kännedom som fås genom teorin och teoretiska överväganden 

inom området till den empiriska forskningen. 

 

Då vi ville skaffa oss bredare information om det balanserade styrkortet var det av 

naturliga skäl som vi började söka bland tidigare forskning om ämnet. Med hjälp av den 

framtagna teorin byggdes vår teoretiska referensram upp och kom att bli vår grund då 

det var dags att gå ut i praktiken. När vi skrev studiens empiriska del utgick vi från 

information som fanns från tidigare forskning och valde att undersöka vidare på om de 

aspekter som uppmärksammats av tidigare forskare stämde in på den fallorganisation 

som vi var intresserade av.  

 

Studien har därmed inspirerats av den deduktiva metoden då vi under studiens gång 

utgått från den teoretiska utgångspunkten för att sedan testa den mot praktiken och på 

det sättet kunnat formulera det empiriska underlaget.  

2.1.3 KVALITATIV FORSKNINGSDESIGN 

 

Den kvalitativa forskningsdesignen belystes av forskare som en strukturerad form av 

forskning där det är forskarens intresse och frågor som ger struktur åt undersökningen. 

Forskaren utgår mer ifrån deltagarnas perspektiv och lägger tyngd i vad som anses vara 

betydelsefullt för dem. Fokus ligger på att analysera och beskriva resultatet i ord och 

inte i siffror (Bryman & Bell 2011, Arbnor & Bjerke 1994). Även Holme & Solvang 

(1997) menade att denna design utgick från förförståelse och fördomar från bland annat 

vetenskapliga arbeten och erfarenheter.  

 

Då denna studie förhöll sig till den hermeneutiska forskningstraditionen föll det 

naturligt för oss att använda den kvalitativa forskningsmetoden då vi ansåg att dessa två 
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skulle hjälpa oss tolka och förstå studien på bästa sätt. Den kvalitativa metoden har 

bidragit till att vi fått en djupare inblick samt ett bredare sammanhang kring ämnet. Vi 

har lyssnat och tagit till oss av informationen som framkommit under intervjuerna och 

bearbetat detta. Genom att vi förhållit oss till den kvalitativa forskningsdesignen har vi 

kunnat samla in empiriskt material som vi sedan kunnat analysera och dra slutsatser 

ifrån.  

2.1.4 FALLSTUDIEDESIGN 

 

Fallstudiedesignen beskrivs av Halvorsen (1992) som nyttig i det fall forskaren vill ge 

en intensiv fördjupning av ett socialt system. Fallstudiedesignen hjälper forskare att öka 

förståelsen för olika händelser i bland annat en organisation eller politik. Bryman & 

Bell (2011) menar att denna typ av forskningsdesign är populär och används ofta inom 

företagsekonomisk forskning.  

 

Vi ansåg att fallstudiedesignen passade vår studie då vi ville fördjupa oss i huruvida 

praktiken överensstämde med teorin. Genom en fallstudieundersökning i form av 

semistrukturerade intervjuer med anställda i verksamheten fick vi en djupare förståelse 

kring hur det balanserade styrkortet faktiskt fungerade inom verksamheten.  

 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Utifrån det som presenterats ovan, redogör vi under detta avsnitt hur vår studie har 

utformats. Nedan presenteras en forskningsmodell som vi konstruerat och bearbetat för 
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att illustrera utformningen steg för steg. 

 

Figur 1: Egen forskningsmodell som visar studiens tillvägagångssätt 

2.2.1 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 

 

För att samla in data kan man enligt Arbnor & Bjerke (1994) göra det på två sätt. Primär 

datainsamling och sekundär datainsamling. Primär datainsamling eller förstahandskälla 

är information som forskaren samlar in på egenhand och utgörs huvudsakligen av det 

empiriska underlaget (Arbnor & Bjerke 1994, Bryman & Bell 2011). Sekundär 

datainsamling eller andrahandskälla är existerande information som forskaren använt 

sig av.   

 

I studien har vi anskaffat information både från primär- och sekundär datainsamling. 

Den primära datainsamlingen har anskaffats genom semistrukturerade intervjuer med 

personer som innehar chefsposition/ansvarsområden, som sedan sammanställts och 

analyserats för att sedan kommit att forma studiens empiriska underlag. Vi ansåg att 

intervjuer var ett bra sätt för oss att få den information som vi behövde för att kunna 

bygga upp en bra empirisk referensram.  

 

Den sekundära datainsamlingen anskaffades genom existerande forskning, både i form 

av vetenskapliga artiklar och böcker som legat till grund för den teoretiska 
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referensramen. Slutligen använde vi oss även av resultatrapporter och 

styrningsdokument som vi fått av informatörerna.  

2.2.2 LITTERATURINSAMLING 

 

En förutsättning för att kunna bygga en hållbar och stark teoretisk referensram är att 

använda sig av litteraturinsamling. Bryman & Bell (2011) menar att det är viktigt för 

forskare att samla på sig en bred uppsättning av litteratur då det visar den redan 

etablerade kunskapen inom det valda ämnesområdet.  

 

Vi läste in oss på flera böcker som uppmärksammat det balanserade styrkortet och 

upptäckte ganska snart att ämnet fångat många författares intresse. Informationen som 

fanns var nyttig och hjälpte oss att öka vår kunskap om styrkortets innebörd. 

Litteraturen var till hjälp vid skapandet av grunden till den teoretiska referensramen, 

även om den största vikten låg på informationen från vetenskapliga artiklar.  

2.2.3 KÄLLKRITIK 

 

För att kunna förbättra och ge ett klart uttryck för sin studie är det en förutsättning enligt 

Eriksson & Hultman (2014) att vara källkritisk. Med detta menar författarna att forskare 

ska reflektera över sitt arbete och källorna man använt sig av.   

 

Eftersom vi valde att använda en kvalitativ forskningsmetod i studien, uppkommer ett 

kvalitetskrav om att studien ska vara trovärdig. Detta har vi försökt uppfylla på bästa 

möjliga sätt genom att vara källkritiska till samtliga källor och information som finns i 

studien. Vi undersökte om våra källor (vetenskapliga artiklarna) hade använts förut, hur 

välkända forskarna var, vilket år artiklarna publicerats, hur många citeringar de hade 

samt om de var inriktade på studiens syfte och kunde bidra med nyttig information.  

 

Då studien inspirerats av den deduktiva ansatsen har den teoretiska referensramen 

byggts upp på tidigare forskning inom det valda området. Empirin är byggd på 

informatörernas synpunkter och perspektiv som vi sedan kopplat ihop med teorin och 

analyserat detta i analyskapitlet. Vi har i så stor utsträckning som möjligt uteslutit våra 

egna tankar och värderingar i studien och diskuterat utifrån det underlag som vi fått 

genom den teoretiska referensramen och det empiriska underlaget.   
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2.2.4 KVALITETSKRITERIER 

 

Kvalitetskriterierna innehåller de bedömningskategorier som säkerställer att den 

forskning som produceras kan sägas vara av hög kvalitet och ha en särskild hög grad av 

tillförlitlighet.  

 

Kvalitetskrav medföljer då man tillämpar en studie av kvalitativ forskningsdesign. 

Dessa kvalitetskrav utgör enligt Bryman & Bell (2011) grundläggande kriterier som 

studien bör leva upp till. Kvalitetskriterierna innehåller enligt Justesen & Mik-Meyer 

(2011) de bedömningskategorier som säkerställer att det material som anskaffats är av 

hög kvalitet samt tillförlitlighet.  

 

Trovärdighet är ett av de kriterier som nämns av Bryman & Bell (2011) inom den 

kvalitativa forskningsdesignen. Dessa kriterier anses vara relevanta då de ökar kvalitén i 

undersökningen.  

 

� Trovärdigheten belyses av Bryman & Bell (2011) genom en uppdelning mellan 

3 delkriterier. Dessa beskrivs som:  

- Tillförlitlighet: Författarna pekar på att tillförlitligheten förklarar huruvida 

forskningen utförts enligt de regler som gäller samt att forskarna har tolkat 

resultaten från undersökningen korrekt.  

- Överförbarhet: Bryman & Bell (2011) menar att överförbarheten verkar när 

man studerar en aspekt på djupet genom att öka sin förståelse. Dessa kriterier 

har således stark koppling till den kvalitativa forskningen.  

- Pålitlighet: Författarna menar att kriteriet säkerställer att 

forskningsprocessen innehar komplett och tillgänglig redogörelse av alla 

olika faser.  

För att öka kvaliteten i studien har vi förhållit oss till ovanstående kriterier.  

Vi har utfört studien enligt de regler som gäller vid tillförlitligheten genom att bland 

annat vara källkritiska vad gäller våra källor i arbetet och de forskare som vi valt att 

använda oss av. Vi har riktat in oss på vetenskapliga artiklar som berör vårt ämne och 
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område och uteslutit forskare som inte bidrog till nyttig information för denna studie. Vi 

valde även att skicka ett utkast av empirikapitlet till alla de inblandade informatörerna 

för att på det viset säkerhetsställa att vi fått och tolkat informationen rätt, vilket medfört 

att empirin och analysen innehåller korrekt information av undersökningen.  

 

Vi förhöll oss till överfarbarheten genom att inrikta oss på endast en bransch som 

tillämpar det balanserade styrkortet och inte flera branscher.  Detta har medfört att vi 

sökt och sållat bland artiklar och valt de som endast givit oss nyttig information som på 

ett eller annat sätt kunnat kopplas till det empiriska materialet. På det sättet har vi 

kunnat analysera på ett tydligare sätt. Genom detta har vi fått mer kunskap och ökat vår 

förståelse för hur styrkortet tillämpas inom hälso- och sjukvården.  

 

Pålitligheten har vi förhållit oss till genom att inkludera samtliga kapitel i vår studie. Vi 

har i så stor utsträckning som möjligt tydliggjort varje kapitel i arbetet och försökt hålla 

en röd tråd för att läsaren inte ska tappa bort sig.  

 

Transparens är ett av de kriterier som Bryman & Bell (2011) anser att många kvalitativa 

studier brister inom. Detta har vi försökt att ta hänsyn till genom att förklara hur vi 

planerat och utfört hela studien. Detta gjordes för att tydliggöra studien samt göra det 

klart för läsaren hur studien är uppbyggd och vad den innehåller.  

2.2.5 URVAL 

 

Då vi valt intervjupersonerna i studien utgick vi från det så kallade 

bekvämlighetsurvalet, som enligt Holme & Solvang (1991) och Bryman & Bell (2011) 

förklaras som en process där intervjupersonerna valts ut efter det som varit tillgängligt 

vid undersökningens tidpunkt. 

 

Utöver bekvämlighetsurvalet har vi även använt oss av ett så kallat snöbolls- eller 

kedjeurval, som enligt Bryman & Bell (2011) också är en typ av bekvämlighetsurval. 

Gällande snöbolls- eller kedjeurvalet menar författarna att fokus läggs på ett mindre 

antal personer som anses vara viktiga för undersökningen och att dessa personer sedan 

genererar i ytterligare informatörer som besitter den kunskap som studien efterfrågar.  
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Då denna studie varit inriktad på personer med en chef/ansvarighetsposition inom den 

offentliga sektorns hälso- och sjukvård visste vi redan i förväg att vi skulle använda oss 

av ett bekvämlighetsurval för att utföra undersökningen. Då kravet på antalet 

intervjupersoner låg på 10 stycken fick vi utöver bekvämlighetsurvalet använda oss av 

snöbolls- eller kedjeurval. De tre intervjupersoner som valdes utifrån 

bekvämlighetsurvalet rekommenderade i sin tur fler personer som ansågs lämpliga för 

undersökningen.  

2.2.6 INTERVJUER 

 

Bryman & Bell (2011) upplyser om att kvalitativa intervjuer kan variera i stor 

utsträckning beroende på hur forskaren väljer att gripa sig an intervjuerna. En typ som 

förklaras är de semistrukturerade intervjuerna, som enligt författarna innebär att 

forskaren använder sig av specifika teman som ska beröras, vilket kallas intervjuguide. 

Inom denna typ av intervjuer får intervjupersonerna mer frihet till att utforma svaren på 

sitt eget sätt. Förutom det ökar även möjligheten till att kunna utveckla följdfrågor 

utöver det som beskrivits i intervjuguiden samt undviks ja/nej svar.  

 

Studiens undersökning präglas av en sammanställning av de semistrukturerade 

intervjuerna, där frågorna som ställts varit standardiserade. Samtliga informatörer fick ta 

del av samma intervjuguide, som främst byggde på huvudfrågor som berört ämnet. 

Genom att informatörerna utgick från samma frågor underlättade det för oss att 

sammanställa de olika svaren och jämföra dessa med varandra. Vi använde oss av öppna 

frågor där informatörerna fick friheten att diskutera kring dessa och undvek även på det 

sättet ja/nej svar från informatörerna.  

 

Efter varje intervju transkriberades materialet och sammanfattades till en löpande text. 

På detta sätt fick vi med alla viktiga delar och uteslöt delar som inte var relevanta för 

studien. När det empiriska underlaget var transkriberat och sammanställt kopplade och 

jämförde vi de olika informatörernas svar för att sedan skriva empiri kapitlet.  

2.2.7 STRUKTUR FÖR TEORI, EMPIRI & ANALYS 
 

Den teoretiska referensramen inleddes med allmän information om hur och när 

styrkortet utvecklades samt en beskrivning om vilka perspektiv som utvecklades av 
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uppfinnarna Kaplan & Norton. Vidare beskrevs de tre generationerna som det 

balanserade styrkortet genomgått för att sedan avrunda den allmänna informationen med 

processerna i det balanserade styrkortet.  

 

Den teoretiska referensramen anpassades sedan efter studiens inriktning vilket är hälso- 

och sjukvårdsorganisationer. Vi ville i denna studie ta reda på huruvida det balanserade 

styrkortet bidrog till ett gemensamt språk och en helhetsbild inom hälso- och sjukvården 

eller inte och av den anledningen delade vi in anpassningsdelen i två rubriker med 

tillhörande underrubriker.  

 

Empirikapitlet inleddes med information om fallstudieorganisationen samt de roller som 

intervjupersonerna besitter. Vidare presenterades en sammanställning av samtliga 

intervjuer under två huvudrubriker med tillhörande underrubriker, som hjälpte oss att 

komma närmare samt svara på vårt syfte.  

 

I analyskapitlet valde vi att analysera vårt empiriska material och koppla det samman 

Då vi ansåg att det var viktigt för oss att ta med information från både den generella 

delen och anpassnings delen i den teoretiska referensramen, har vi ställt det empiriska 

materialet mot hela teoretiska referensramen och inte bara de delar med samma 

rubriker. Vidare har empiri och analys kapitlet samma rubriker för att underlätta för 

läsaren samt göra det tydligare att förstå vad som analyserats.  

 

Rubrikerna som använts i empiri och analyskapitlen är följande:  

 

Gemensamt språk 

� Betydelsen av det balanserade styrkortet inom hälso- och sjukvården 

� Intressenter 

� Kommunikation 

 

Helhetsbild 

� Perspektiven inom hälso- och sjukvåden 

� Mål, vision & strategi 

� Uppföljning 
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2.2.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Efter att vi tagit kontakt med våra intervjupersoner via telefonsamtal skickades 

intervjuguiden till samtliga via mail. Detta för att intervjupersonerna skulle få möjlighet 

att studera och förbereda sig för mer utförliga svar under intervjuerna.  

 

Innan vi påbörjade intervjuerna informerades samtliga informatörer om studiens syfte 

samt deras val. Detta gjordes för att säkerställa att informatörerna kände sig trygga både 

under och efter intervjuerna. Vi informerade de bland annat om att intervjun var frivillig 

och att de kunde vara anonyma. Vi frågade även efter tillåtelse att spela in intervjun, för 

att i efterhand kunna få ut så utförlig information som möjligt genom att transkribera, 

vilket alla informatörer godkände. I slutet av intervjun fick informatörerna tillägga egna 

frågor om de ville eller återkomma till oss om ytterligare frågor skulle uppstå i 

efterhand.  

 

För att säkerställa att den information som tagits fram genom intervjuerna stämde, 

skickades det empiriska underlaget ut till dem via mail, vilket även uppmärksammats 

längre upp under kvalitetskriterier. På det sättet har de kunnat bekräfta för oss ännu en 

gång om att informationen stämmer överrens med vad som sagts under intervjuerna. 

Samtliga informatörer erbjöds även att få den färdigställda studien. 

 

Alla informatörer förutom en valde att inte vara anonyma, men vid närmare 

övervägande valde vi ändå att inte nämna deras namn, utan valde istället att kalla dessa 

efter positionerna de hade inom verksamheten. Anledningen till att informatörerna inte 

nämnts vid för- och efternamn är att vi ansåg det oväsentligt för vår studie. Däremot 

ansåg vi att deras positioner var viktiga och valde därför att benämna informatörerna 

efter det. Vi fick även tillåtelse att nämna den anonyma informatören efter positionen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 BESKRIVNING AV DET BALANSERADE STYRKORTET  

 

I samband med att marknaden ständigt utvecklas och konkurrensen ökar har den 

traditionella ekonomistyrningen fått alltmer kritik. De metoder som använts för att styra 

företagen började ifrågasättas på grund av en ökad konkurrens och teknisk utveckling 

(Hallgårde. 1999, Lindvall 2011). En kritik som riktats mot den traditionella 

ekonomistyrningen tas upp av Olve et. al., (1999) som menar att företag var kortsiktiga 

och inte strävade efter långsiktiga verksamheter genom att exempelvis investera i 

investeringsprogram, utbilda sina anställa och utveckla företaget.  

 

Det var bland annat av denna anledning som professorn Robert Kaplan och kollegan 

och konsulten David Norton fick i uppdrag av KPMG:s forskningsenhet att studera och 

utveckla ett nytt mätsystem för företag och organisationer. Undersökningar vid 

framgångsrika amerikanska företag resulterade i ett utvecklande av det balanserade 

styrkortet som för första gången presenterades i Harvard Business Review år 1992 

(Chavan. 2009, Lindvall. 2011). 

 

Det balanserade styrkortet med fyra perspektiv utvecklades för att vägleda, kontrollera 

och utmana en hel verksamhet mot att skapa en gemensam uppfattning om framtiden 

(Chavan 2009). Dessa perspektiv är: finansiella-, kund-, interna process- och lärande- 

och tillväxtperspektivet (Kaplan & Norton 1996). För var och en av dessa perspektiv 

formuleras olika mått, mål och handlingsplaner fram (Olve et. al., 1999). En balans 

mellan de olika perspektiven skapar en helhetssyn av företaget och Olve et. al., (1999) 

menar att det balanserade styrkortet länkar kortsiktig verksamhetsstyrning med 

långsiktig vision.  

 

Styrkortet är menat för att styra verksamheten utifrån fler mått än endast de finansiella. 

Detta är enligt Hallgårde (1999) viktigt eftersom en mer framåtriktad styrning uppnås. 

Författaren menar att det balanserade styrkortet handlar om att verksamheten ska få en 

strategisk inriktad, relevant och strukturerad styrning, uppmärksamma företagen om att 

pengar inte är det viktigaste utan att det även är viktigt att diskutera hur satsningar på 

bland annat miljö eller friskvård kan ge resultat i framtiden samt att komplettera den 
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traditionella årsredovisningen med information som inte handlar om de finansiella 

måtten.  

 

Styrkortet möjliggör en nedbrytning av strategin i olika delar för att på så sätt kunna 

förbättra och tillfredsställa olika mått i styrkortet. Det balanserade styrkortet skapar inte 

endast konkreta effekter på kort sikt utan även en långsiktig balans i företaget. 

Hallgårde (1999) menar att styrkortet leder till en balans på både kort och lång sikt, med 

andra ord mellan det som är viktigt idag och det som kommer att vara viktigt imorgon. 

Finansiella och icke-finansiella mått balanseras och det skapas även en balans mellan 

olika nivåer i företaget. Hallgårde (1999) förklarar det som en balans av det som är 

viktigt för ledningen och det som är viktigt för medarbetarna. Även Chavan (2009) 

menar att styrkortet är balanserat och att de fyra perspektiven strävar efter en komplett 

beskrivning av det man behöver ha kunskap om gällande företaget.  

 

3.2 DET BALANSERADE STYRKORTETS FYRA PERSPEKTIV 

 

Den ursprungliga modellen av det balanserade styrkortet som skapades av Kaplan och 

Norton identifierade fyra perspektiv, som tillsammans skulle bidra till en integrerad 

strategi (Mooraj, Oyon & Hostettler 1999, Kaplan & Norton 1999). Dessa perspektiv 

beskrivs av forskarna som det finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna 

processperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet. Kaplan & Norton (1999, 

1996) menar att de fyra perspektiven hjälper organisationen att skapa en balans mellan 

deras kortsiktiga och långsiktiga mål. Förutom det skapar det balanserade styrkortet 

även en balans mellan önskade resultat och faktorer som påverkar resultaten. Olve et. 

al., (1999) menar att det är viktigt för organisationen att inte enbart fokusera på de 

finansiella måtten utan även på de icke-finansiella måtten som inkluderas i de tre andra 

perspektiven. Detta menar författarna är viktigt eftersom måtten i de olika perspektiven 

påverkar varandra genom ett orsak-verkan samband som i sin tur ger en helhetsbild över 

verksamheten och hur andra verksamheter inverkar på varandra.  

 

Tre av de ovanstående perspektiven representerar enligt Mooraj et. al., (1999) företagets 

intressenter (aktieägare, kunder och anställda) och därför menar forskarna att det är av 

en väsentlig del att säkerställa att en helhetsbild över organisationen används för 

strategisk reflektion och implementering.  
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Perspektiven delas in i olika tidsperioder av bland annat Falk (2010) som menar att det 

finansiella perspektivet berör dåtiden, kundperspektivet och interna processperspektivet 

berör nutiden medan lärande och tillväxtperspektivet fokuserar på framtiden.  

 

 

Figur 2: Baserad på Olve et. al., (1999 s. 22) 

 

3.2.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET  

 

Det finansiella perspektivet representerar enligt Mooraj et. al., (1999) företagets 

långsiktiga mål. Kaplan & Norton (1999) menar att detta perspektiv är det perspektiv 

som är närmast knutet till den traditionella ekonomistyrningen men som dock inte 

innebär samma sak. Skillnaden är att det balanserade styrkortets finansiella perspektiv 

fokuserar på att ange om företaget implementerar sin strategi på ett sätt som bidrar till 

förbättringar. Kaplan & Norton (1999) nämner typiska finansiella mål som lönsamhet, 

tillväxt och aktieägarvärde. De åtgärder som företaget väljer att vidta kommer att 

representera viktiga steg i produkt/tjänst livscykeln och Mooraj et. al., (1999) menar att 

Kaplan och Norton sammanfattar dessa som snabb tillväxt (rapid growth), 

upprätthållning (sustain) och skörd (harvest).  

 

� Rapid growth – handlar om de finansiella mål som gynnar tillväxtfasen och som 

till en stor del baseras på försäljningsvolymer, befintliga och nya kundrelationer 

samt processutveckling.  
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� Sustain – representeras av åtgärder som analyserar bland annat avkastning på 

investeringar, exempelvis avkastning på sysselsatt kapital, diskonterat 

kassaflöde samt eventuellt ekonomiskt mervärde.  

 

� Harvest – baserat på kassaflödesanalyser, där återbetalningstider och 

intäktsvolymer har ett stort värde.  

 

För verksamheter inom den offentliga sektorn har det finansiella perspektivets styrtal 

enligt Niven (2008) till syfte att nå sina resultat samtidigt som kostnaderna för 

verksamheten ska minimeras.  

3.2.2 KUNDPERSPEKTIVET  

 

Med hjälp av kundperspektivet ska företagsledningen kunna identifiera de kunder och 

marknadssegment som de ska rikta sig till för att lyckas (Kaplan & Norton 1999). Med 

detta menar forskarna att det är viktigt för företagsledningen att kunna identifiera 

kunder och marknaden för att veta vart de ska rikta sig till och ha en möjlighet att 

förverkliga de finansiella mål som satts upp.  

 

Förutom detta menar även Kaplan & Norton (1992) att styrkortet hjälper företaget att 

identifiera vad som berör kundnöjdheten och vilka mål som behöver framställas. Dock 

menar forskarna att det inte räcker med att framställa mål utan att företaget måste hitta 

mätenheter. Dessa kan handla om bland annat det betyg som kunden ger företaget, men 

kan även handla om jämförelser mellan de olika avdelningarna i företaget eller 

företagets konkurrenter. Vanliga mätetal som ingår i det finansiella perspektivet mäter 

bland annat tid, kvalitet och service, och handlar alltså om kundnöjdhet och 

kundlojalitet (Kaplan & Norton 1992, Mooraj et. al., 1999). Måtten används enligt 

Mooraj et. al., (1999) för att företagen ska få en bra bild över både marknaden och deras 

kunder.  

 

Ett sätt att få kunderna att komma tillbaka är enligt Kaplan & Norton (1999) att skapa 

en relation till kunderna. Detta skapas med hjälp av värde erbjudande för ökad 
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tillfredsställning samt lojalitet, vilket på lång sikt resulterar i att kunderna väljer att 

stanna kvar istället för att söka sig till konkurrenter.  

3.2.3 INTERN PROCESSPERSPEKTIVET  

 

Det interna processperspektivet är kopplat till både kundperspektivet och det finansiella 

perspektivet (Kaplan & Norton 1992, 1996). Perspektivet fokuserar enligt Mooraj et. 

al., (1999) på de interna processerna som krävs för att företaget ska kunna svara på 

kundernas förväntningar, både produktivt och effektivt samt processer som behöver 

utvecklas för att företagets strategi ska kunna förverkligas (Kaplan & Norton 1999). 

Perspektivet består av mål och styrtal som stödjer innovativ processutveckling och 

förbättringar som är viktiga för den kortsiktiga operativa cykeln och långsiktiga 

innovationscykeln (Mooraj et. al., 1999, Kaplan & Norton 1999). 

 

Chow et. al., (2004) menar att perspektivets mått kan handla om nya produkter, ledtider 

och kvalitetsmätningar som ska förbättra företagets plats på marknaden. Forskarna 

menar att målet med det interna processperspektivet är att företaget ska ha de lägsta 

kostnaderna på marknaden samtidigt som de ska kunna möta kundernas efterfrågan på 

produkter och tjänster.  

 

Om företag använder sig av detta perspektiv under en förändringsprocess ökar 

möjligheterna att lyckas då fokus läggs på de nyckelprocesser som krävs för att 

verksamheten ska kunna genomföra förändringen på ett effektivt sätt (Mooraj et. al., 

1999).  

3.2.4 LÄRANDE- OCH TILLVÄXTPERSPEKTIVET 

 

Lärande- och tillväxtperspektivet är nödvändigt inom verksamheten då det är ämnat att 

mäta verksamhetens utveckling (Kaplan & Norton 1992). Perspektivet identifierar den 

struktur, förändringar och förbättringar som verksamheten behöver för att kunna 

förverkliga sin vision och skapa långsiktig tillväxt (Nörreklit 2000, Kaplan & Norton 

1999). Mooraj et. al., (1999) hävdar att perspektivet lägger fokus på intern kompetens 

och kapacitet i syfte att kunna anpassa dessa till de strategiska målen. 
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Perspektivet används enligt Mooraj et. al., (1999) för att täppa till gap mellan de 

existerande och förväntade kunskaperna som identifieras i processen i det balanserade 

styrkortet. Genom att utbilda och utveckla sin personal och stärka 

informationsteknologin elimineras de gap som uppkommit genom de tre andra 

perspektiven (Olve et. al., 1999, Mooraj et. al., 1999). 

 

3.3 GENERATIONER  

3.3.1 FÖRSTA GENERATIONEN  

Den första generationen handlar om när Kaplan & Norton presenterade det balanserade 

styrkortet i samband med artikeln ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance” år 1992 i Harvard Business Review (Kaplan & Norton 1992).  

Kaplan & Norton (1992;1996) menade i sin beskrivning av styrkortet att konceptet från 

början utformades för att mäta privata sektorns organisationers prestationsförmåga. De 

menar vidare att styrkortet kan jämföras med att navigera och flyga ett flygplan då det 

krävs detaljerad information från flera aspekter för att flygningen skall kunna 

genomföras. Denna liknelse, kan enligt Kaplan & Norton (1992;1996) även jämföras 

med komplexiteten kring chefers uppdrag att visa resultat på flera områden i 

organisationen. Det förtydligas även att konsekvenser kan komma att uppstå om man 

fokuserar för mycket på ett instrument.  

Den traditionella ekonomistyrningen har som sagts, under senare år fått möta mycket 

kritik på grund av att den endast fokuserar på finansiella aspekter och inte tar någon 

hänsyn till icke-finansiella aspekter såsom nyckeltal (Lindvall 2011). Även Kaplan & 

Norton (1992) framhåller kritik mot denna styrning i den mening att styrningen kan 

skapa missvisande signaler när det kommer till avkastning på investeringar och vinst 

per aktie. Detta menar författarna kan hindra fortsatta förbättringar och innovationer.  

Den traditionella ekonomistyrningen kan inte heller klassificera sig bland kompetensen 

som organisationer besitter idag (Kaplan & Norton 1992). Genom denna syn hos 

uppfinnarna, utformades det balanserade styrkortet med avseende på fyra olika 

perspektiv som skulle bidra till en bättre helhetsbild över verksamheten.  
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Cobbold & Lawrie (2002) framhåller att det balanserade styrkortet tog fart och blev 

världskänt då Kaplan och Norton introducerade det nya konceptet. Författarna pekar på 

både ökad tydlighet och användbarhet vid fokuserade på de fyra olika perspektiven som 

ansågs viktiga vid strategisk planering. Det sägs att det balanserade styrkortet inte har 

förändrats mycket och därmed har det med utgångspunkt från deras konstruktion skett 

en mer modern utveckling av verktyget som kan beskrivas genom tre generationer 

(Cobbold & Lawrie 2002). 

Beskrivningen av det finansiella perspektivet kan förklaras genom hur man ser till sina 

intressenter samt att det mer hör hemma hos det förflutna då det inte lyckats föra fram 

allt som anses relevant (Sanger 1998). Genom att öka organisationens framgång för 

prestandamätning och utveckling av strategier, pekar Sanger (1998) på att det har 

utvecklats flera perspektiv utöver det finansiella perspektivet. Författaren beskriver 

dessa som kundperspektivet, internprocessperspektivet och lärande- och 

tillväxtperspektivet.  

3.3.2 ANDRA GENERATIONEN 

I den första generationen kan det konstateras att diskussion sker mest kring de fyra olika 

perspektiven. Cobbold & Lawrie (2002) menar att den andra generationen mer syftar till 

hur man kan utveckla måtten hos de olika perspektiven. I den första generationen 

hittade man även tidigt brister hos det balanserade styrkortet med avseende på oklar 

design och frågor rörande filtrering och kluster. Dessa brister medförde att den andra 

generationen kom att börja tidigt (Cobbold & Lawrie 2002). 

Denna generation medförde enligt Lawrie & Cobbold (2004) förändringar i designen 

vilket skapade en klarare definition av det balanserade styrkortet. Under denna period 

lyfte forskarna fram två utmärkande förbättringar som kan beskrivas genom: 

� Större fokus kring specifika strategiska mål  

� Utvecklingen av kausaliteten. 

Cobbold & Lawrie (2002;2004) lyfter även fram utvecklingen av kausalitet som en 

central aspekt i den andra generationen. Författarna framhåller att kausaliteten i den 

första generationen var svag och att det till största del handlade om att hitta samband 
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mellan olika åtgärder. Genom utvecklingen av mer mätbaserade kopplingar av 

kausaliteten genererade detta i en bättre modell i den andra generationen.  

3.3.3 TREDJE GENERATIONEN 

Den tredje generationen uppkom med tanken av att utveckla det balanserade styrkortet 

och ta det till en ny nivå. Denna del menar Lawrie & Cobbold (2004) är en återföljande 

utveckling av den andra generationen som lägger sin huvudsakliga fokus i att förbättra 

både verktygets funktioner och verksamhetens strategiska relevans.  

Cobbold & Lawrie (2002) pekar på att det var frågorna kring validering av strategiska 

mål som satte igång utvecklingen av den tredje generationen och därmed uppkom den 

stora förändringen som definierades som ”Destination Statement” i slutet av 1990-talet. 

Författarna belyser förändringen som betydelsefull då den ökade möjligheten till att 

kontrollera och förbättra verksamhetens delmål för att sedan generalisera i ett slutligt 

mål. Detta öppnade porten för fler lämpliga val av mål och åtgärder men även bristerna 

gällande tid förbättrades jämförd med den andra generationen (Cobbold & Lawrie 

2002).  

Neely et. al., (2003) pekar dock på att den tredje generationen handlar om att 

verksamheter måste öka klarheten kring sambanden mellan icke-finansiella och de 

immateriella dimensionerna samt beakta vilka följder detta kan medföra på kassaflödet. 

Forskarna framhåller att det är viktigt att ta hänsyn till några kriterier när man utvecklar 

modeller som berör detta område. Författaren förklarar dessa kriterier och menar att en 

modell måste spegla verkligheten, innehålla tillräckligt med information samt omfatta 

en praktisk/organisatorisk inriktning.  

Sammanfattningsvis så framhåller Andersen et. al.,(2004) att det balanserade styrkortet 

skall ses som ett effektivt strategiskt styrverktyg vid den tredje generationen då det 

uppfyller de fem strategiska principerna som är viktiga vid verksamhetsstyrning.  

 

3.4 PROCESSEN KRING DET BALANSERADE STYRKORTET 

 

Kaplan och Norton (1996) framhåller att organisationer som använder styrkortet inte 

endast behöver lägga fokus på de finansiella åtgärderna, då dessa kan generalisera i ett 

gap mellan genomförandet och utvecklingen av strategin. Därmed pekar Brewer & Speh 
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(2000) på att tanken med det balanserade styrkortet är att hitta en balans mellan icke-

finansiella och finansiella mått inom olika tidsramar.  

 

För organisationer som använder sig av det balanserade styrkortet framhåller Kaplan & 

Norton (1996) att det växt fram en ledningsstrategi i form av fyra olika processer som är 

viktiga för att uppfylla organisationens mål samt vid förbättrandet av verktygets 

användning. Författarna menar vidare att processerna separat eller tillsammans kan 

medföra framgångsrik utveckling genom att se överkopplingen mellan långsiktiga mål 

och åtgärder. De olika processerna beskrivs som översättning av visionen, 

kommunikation och länkning, affärsplanering samt feedback och lärande.  

 

 

Figur 3: Bearbetning av ”ManagingStrategy: Four Processes”Källa: Kaplan och 

Norton, 1996, s.77 

3.4.1 ÖVERSÄTTNING AV VISIONEN 

 

För en del företag kan det ses som en utmaning att få ihop organisationens vision med 

dess strategi. Kaplan & Norton (1996) belyser det balanserade styrkortets förmåga att 

översätta visioner och strategier till en sammanhängande uppställning av företagets 

prestationer. Forskarna lyfter fram denna centrala process då den hjälper till i skapandet 

av en fungerande samklang mellan företagets vision och strategi. Processen ska enligt 

Kaplan & Norton (1996) även medföra en tydligare bild av den givna visionen.  
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När Kaplan & Norton (1996) belyser översättningen av visionen lyfter de fram 

uppdragsbeskrivningen som handlar om att en organisation bör bestå av högkvalitativa 

anställda som kan överträffa kundernas behov. Dock framhäver Kaplan & Norton 

(1996) styrkortets viktiga roll, då en del organisationer anser det som problematiskt att 

identifiera åtgärder vid utförandet av den givna visionen.   

3.4.2 KOMMUNIKATION & LÄNKNING  

 

Kaplan & Norton (1996) framhåller att kommunikationen fungerar som en hjälpande 

aspekt när den aktuella strategin ska spridas i organisationen för att på så sätt skapa 

koppling till avdelningar och de enskilda målen. Forskarna menar vidare att det 

balanserade styrkortet kan fungera som ett hjälpmedel för att öka de olika 

organisationsnivåernas och framförallt medarbetarnas förståelse kring den givna 

strategin. 

 

För att rikta in medarbetarnas arbete mot med den givna strategin kan man enligt 

Kaplan & Norton (1996) ta hänsyn till aspekter som kommunikation, utbildning, 

målsättning och länkning till resultatmåtten. Författarna framhåller att det krävs 

utbildning och kommunikation för att öka engagemang och ansvar vid genomförandet 

av strategin. Vid målsättningen framhåller Kaplan & Norton (1996) att det skulle 

underlätta om målen på den högre nivån skalades ner till lägre nivåer. Författarna 

belyser även styrkortets viktiga roll vid fastställandet av företagets prestationer som kan 

skapa ökad tydlighet vid länkning till resultatmåtten.  

3.4.3 AFFÄRSPLANERING 

 
Affärsplanering är en av de fyra processerna som Kaplan & Norton (1996) tar upp som 

relevant då den hjälper till vid kombinationen av affärsfinansiell planering. Författarna 

poängterar att många organisationer fokuserar på processer som på sikt kan leda till 

betydelsefulla förändringar. Kaplan & Norton (1996) framhåller även att strävan mot de 

strategiska målen stöds om organisationerna utgår från målfiguren kring det balanserade 

styrkortets åtgärder.  
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Kaplan & Norton (1996) pekar på budgeten, som oftast genererar i någon form av 

samband till de strategiska målen. Med detta sagt framhåller forskarna budgetens 

centrala betydelse, som ett tänkbart stöd till organisationens strategi.  

 

Kaplan & Norton (1996) menar att problemet med planeringsprocessen handlar om 

separationen mellan den strategiska planeringen, resursfördelning och budgeteringen. 

Forskarna lyfter även fram att budgeteringen och målen kring ekonomin bedrivs av den 

finansiella personalen och att den främst består av ekonomiska siffror som delvis 

genererar i ett samband till de strategiska målen. De pekar även på att budgeteringen är 

den handling som bör stämmas av månads- och kvartalsvis då det krävs översyn och 

jämförelse. Den strategiska delen diskuteras enligt Kaplan & Norton (1996) mer sällan 

och normalt sätt under det årliga off-site mötet.  

 

Gällande affärsplaneringsprocessen poängterar Kaplan & Norton (1996) att chefer bör 

sätta upp långsiktiga mål som berör de fyra olika perspektiven. Författarna pekar därför 

på fastställandet av strategiska insatser och resurser vid måluppfyllelse. 

3.4.4 FEEDBACK & LÄRANDE  

 

I den fjärde och sista processen lyfter Kaplan & Norton (1996) fram det strategiska 

lärandet. Denna process medför att man ger feedback och granskar företagets 

budgeterade finansiella mål som helhet, på avdelningsnivå och bland medarbetarna.  

 

Kaplan & Norton (1996) förklarar de förstnämnda processerna som väsentliga när det 

kommer till ett genomförande av företagets strategi. Forskarna lyfter istället fram denna 

process med fokus på tre aspekter som anses viktiga vid strategiskt lärande. Enligt 

Kaplan & Norton (1996) så fokuserar den första aspekten på företagets delade vision, 

som genom styrkortet medför ett gemensamt intryck av företagets arbete. De menar 

vidare att styrkortet även innefattar feedback/återkopplingssystem som kan vara 

relevant om man vill testa, godkänna eller göra ändringar i affärsstrategin.  Den tredje 

processen belyses av Kaplan & Norton (1996) som viktig då den medför en inblick över 

strategin.  
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3.5 KRITIK MOT DET BALANSERADE STYRKORTET  

 

Det balanserade styrkortet är idag uppmärksammat i en allt högre grad och många 

företag använder sig av modellen. Trots detta återfinns kritik kring hur styrkortet 

fungerar och är uppbyggt. En av forskarna som kritiserat det balanserade styrkortet som 

ett styrverktyg under en längre period är Hanne Nörreklit. En kritik som 

uppmärksammats av Nörreklit (2000) är det kausala sambandet mellan orsak och 

verkan. Den orsak-verkan kedja som presenterats av Kaplan och Norton innehåller en 

sammanlänkning av utfallsmått och resultatmått av utfall. Denna orsak-verkan kedja ska 

gå igenom hela företaget och kunna bidra till att effektivisera kommunikationen i 

företaget. Detta görs genom att den inte är begränsad till finansiella åtgärder utan 

inkluderar även icke-finansiella åtgärder, vilket i sin tur ger en mer heltäckande bild av 

företaget. Forskaren menar dock att det balanserade styrkortet har problem med några 

av dess grundläggande antaganden och relationer. En av de kritiker som Nörreklit 

(2000) framför är att uppfinnarna Kaplan och Norton inte använder sig av denna kedja 

så som de definierat den. Även Zimmerman (2009) menar att syftet med styrkortet är 

bland annat att åstadkomma hur och varför saker och ting sker i företaget men att det 

istället används som ett recept i företaget av de ansvariga. Olve et. al., (1999) har 

liknande tankar som Zimmerman och anser att styrkortet inte ska betraktas som ett 

”recept” för prestationsmätningsrapporter av företagen. Företag som väljer att tillämpa 

det balanserade styrkortet bör istället se det som ett hjälpverktyg för att diskutera hur 

man bör inrikta sig för att kunna uppnå de uppsatta målen. 

 

Tre frågor som forskaren Nörreklit (2000) ställer sig är vilken direktion det kausala 

sambandet mellan orsak och verkan har och om denna kausalitet leder till ett givet 

resultat samt om det fungerar att mäta på det sätt som det balanserade styrkortets 

grundmodell menar.  

 

Det förespråkas av Kaplan & Norton (1999) att det finns ett enkelriktat, linjärt samband 

mellan de olika perspektiven och att det ena perspektivet influerar det andra. Nörreklit 

(2000) däremot anser att detta inte stämmer och menar istället att samtliga perspektiv 

influerar varandra på ett sätt som ger upphov till ett flerriktat samband.   
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Nörreklit (2000) menar även att det inte finns någon kausal orsakssambands relation 

mellan perspektiven, utan att det snarare är ett logiskt förhållande mellan de områden 

som analyseras. Exempelvis så behöver inte kundnöjdhet leda till goda ekonomiska 

resultat. Forskaren hävdar alltså att det balanserade styrkortet gör ogiltiga antaganden 

som kan leda till felaktiga resultatindikationer. Sedan menar hon även att styrkortet inte 

är ett giltigt strategiskt verktyg, bland annat för att det inte säkerställer någon 

organisatorisk förankring.  

 

Ännu en anledning som Nörreklit (2000) anser kunna kritisera om orsak-verkan kedjan 

är relationen mellan orsak och verkan. Detta menar hon eftersom hon anser att 

relationen mellan orsak och verkan kräver en tidsförskjutning. Detta leder till att 

problem uppstår eftersom man mäter orsak och verkan under samma period utan att ta 

hänsyn till något tidsgap och det leder till att tidsdimensionen, som inte är en del av 

styrkortet inte existerar. Forskaren menar att trots att uppfinnarna uppger att strategiska 

mål måste delas upp i budgetmål för att kunna nås och följas upp löser det inte 

problemen med tidsgapet.  

 

Det balanserade styrkortets modell är baserad på empiri. Nörreklit (2000) menar att 

uppfinnarna Kaplan & Norton hänvisar till fallstudier som är komplexa och att denna 

komplexitet är ett tecken på att klyftan mellan empiri och teori utvecklas i styrkortet och 

kan komma att förvärra problem som uppkommer.  

 

Olve et. al., (1999) kritiserar styrkortet genom att hävda att tillämpningen är 

tidskrävande och att chefer därför upplever att de inte har tillräckligt mycket tid till att 

utföra andra arbetsuppgifter. Detta håller Khan et. al., (2011) med och anser att utöver 

att tillämpningen är tidskrävande så är den kostsam och även svår att införa.  

 

3.6 BALANSERAT STYRKORT ANPASSAT TILL HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDSORGANISATIONER INOM OFFENTLIG SEKTOR  

 

3.7 GEMENSAMT SPRÅK  

3.7.1 BETYDELSEN AV DET BALANSERADE STYRKORTET INOM HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRDEN UTIFRÅN TIDIGARE FORSKNING.  
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Allt fler innovativa hälso- och sjukvårdschefer har under senare år infört det balanserade 

styrkortet som en ny implementerings strategiverktyg. Anledningen till det är enligt 

Inamdar & Kaplan (2002) att det balanserade styrkortet medverkar till potentiella 

fördelar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Dessa fördelar förklaras av Inamdar & 

Kaplan (2002) som att det balanserade styrkortet:  

 

- Hjälper organisationen att anpassa sig vad gäller att bli mer marknadsorienterade 

och skapa en mer kundfokuserad strategi.  

- Det underlättar för organisationen att bland annat utvärdera sin implementering 

av strategin.  

- Det bidrar till att kommunikation och samarbete förbättras.  

- Det bidrar till att de olika avdelningarna i organisationen tilldelas ansvar 

- Det genom att ge kontinuerlig feedback leder till regelverksförändringar.  

En treårs studie genomförd av Gumbus et. al., (2003) på ett amerikanskt sjukhus där 

forskarna utvärderade tillämpningen av styrkortet, visade att det finansiella-, kund-, 

internprocess och lärande- och tillväxt perspektiven hade lika stor betydelse för att en 

balans skulle kunna skapas. Med detta menade forskarna att det fanns en risk för att man 

skulle tappa fokus på övriga perspektiven ifall man endast koncentrerade sig på ett av 

dem.  

 

Kollberg & Elg (2006) utförde tre fallstudier gällande användningen av det balanserade 

styrkortet inom svenska vården. Genom denna studie kunde forskarna konstatera att 

vikten av personalens engagemang och involvering vid implementering var viktig för att 

en förståelse skulle kunna skapas.  

 

Aidemark & Funck (2009)  genomförde en undersökning vid Högland Hospital i 

Jönköping där chefer och läkare införde styrkortet i syfte att främja förbättringen på 

sjukhuset. Högland Hospital var först i Sverige att införa det balanserade styrkortet i 

sjukvården och därför ansåg forskarna att det var lämpligt att genomföra en 

undersökning där. Utvecklingen av styrkortet började 1997, där styrkortet infördes som 

ett styrningsverktyg för att kombinera budgetkontroll med kvalitet – och 
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kompetensutveckling. Aidemark & Funck (2009) ville i sin studie undersöka huruvida 

styrkortet kunde användas för att hjälpa chefer i deras arbete samt kvalitetsutveckling.  

 

Forskarna genomförde intervjuer med chefer, läkare och sjuksköterskor och kunde 

komma fram till att styrkortet bidrog till kvalitetsförbättring. Aidemark & Funck (2009) 

kunde även identifiera hinder som uppkom vid införandet av styrkortet i dessa 

organisationer. Forskarna kunde även dra slutsatsen om att det balanserade styrkortet 

skapade ett gemensamt språk gällande mål och mått, vilket i sin tur bidrog till att 

medarbetarna på olika nivåer och enheter kommunicerade med varandra.  

 

Elg et. al., (2013) genomförde en studie där syftet var att bidra till kunskapsbasen om 

hur resultatmätning driver förbättringar inom hälso- och sjukvården. Resultatet visade 

enligt forskarna att en förbättring i vården visat sig bero på antingen kontinuerliga 

uppföljningsaktiviteter eller professionella insatser. Elg et. al., (2013) menar att 

förbättringar utlöses från bland annat resurs- och patientrelaterade åtgärder. Även 

förhållandet mellan medvetenhet i det vardagliga klinikarbetet och resultatmätningen 

identifieras som en viktig drivkraft för förbättring av klinisk praxis.  

3.7.2 INTRESSENTER  
 

En förutsättning för att det balanserade styrkortet ska fungera för den offentliga 

verksamhetens hälso- och sjukvårdsorganisation är att man ska utveckla och anpassa 

styrkortet utifrån de behov som hälso- och sjukvårdsorganisationen har (Kaplan & 

Norton 1993, 1996, Kaplan 2001). Hälso- och sjukvårdens styrkort är inte formade som 

den ursprungliga modellen av det balanserade styrkortet. Detta beror enligt Zelman et. 

al., (2003) på att hälso- och sjukvården valt att fokusera på patientnöjdhet och 

medarbetarnöjdhet, som i sin tur är svåra att bland annat översätta och jämföra med de 

övriga organisationerna som inte har samma fokusering. Den primära intressegruppen 

för hälso- och sjukvårdsorganisationer är inte aktieägare, som i de flesta andra 

organisationer, utan består bland annat av patienter, medarbetare och politiker 

(Aidemark 2001). Voelker et. al., (2001) hävdar att patienterna är de intressenter som är 

viktiga för organisationen. Berlin & Kastberg (2011) menar att styrningen sker på olika 

nivåer. Med detta menar författarna att det sker på regional samt lokal nivå där ansvaret 

för styrning ligger hos landsting och kommuner. En förutsättning för att det balanserade 
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styrkortet ska utvecklas och fungera är det enligt Aidemark (2001) viktigt att de olika 

intressenterna diskuterar, lär sig av varandra och samarbetar.  

3.7.3 KOMMUNIKATION: UPPIFRÅN OCH NED ELLER NEDIFRÅN OCH 

UPP? 

 

En viktig fråga inom organisationer och inte minst inom hälso- och sjukvården är frågan 

om hur styrkortet bestämts, utvecklats och vem det är som deltar i processen. Berlin & 

Kastberg (2011) och Clegg et. al., (2004) hävdar att det balanserade styrkortet dras mer 

åt ”karaktäristiskt” tänkande kring styrning. Detta innebär att det är ledningen som 

ansvarar för tänkandet medan resten av organisationen ansvarar för att omvandla 

tänkandet till verkställande. Med detta menar alltså Berlin & Kastberg (2011) att 

sjukhusledningen ansvarar för både utformning och anpassning av styrkortet i 

organisationen. Genom denna form av styrning stärks ledningens grepp om 

organisationen. En sådan typ av styrning benämns som ”uppifrån och ned”. Både Chow 

et. al., (1998) och Barrubés et. al., (2012) hävdar att sjukhusledningen är en viktig aktör 

vad gäller ovanstående samt vad gäller processen att utforma och definiera sina mål och 

strategier. För att sedan nå ut till hela organisationen ska strategierna och målen brytas 

ned genom alla nivåer i verksamheten (Kaplan et. al., 2002).  

 

En annan typ som beskrivs av Berlin & Kastberg (2011) benämns som ”nedifrån och 

upp” styrning. Detta förklaras av författarna som att organisationer tar till vara på 

medarbetarnas kompetens och initiativförmåga. Denna nedifrån och upp styrning leder 

enligt Berlin & Kastberg (2011) till empowerment styrning som innebär att 

medarbetarna från underordnade nivåer får möjlighet samt förutsättningar till att aktivt 

bidra till utvecklingen genom att de får delta i utformningen och anpassningen.  

 

För att öppna upp diskussioner mellan de olika avdelningarna och klinikerna inom 

hälso- och sjukvårdsorganisationer betonar Aidemark (2001) betydelsen av att 

kommunikation mellan de olika nivåerna sker. Utifrån studien som Aidemark (2001) 

utförde kunde han konstatera att de underordnade inte ansåg att det balanserade 

styrkortet var ett uppifrån och ned styrningsverktyg. De kände istället att de kunde 

påverka och bidra till hur styrkortet skulle anpassas till deras organisation. Betydelsen 
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av kommunikation tas även upp av Barrubés et. al., (2012) som menar att det är en 

avgörande faktor för att på bästa sätt kunna sprida information om styrkortet.  

 

3.8 HELHETSBILD 

3.8.1 STYRKORTETS PERSPEKTIV INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN   
 

Det balanserade styrkortet behöver inte begränsas till de fyra ursprungliga perspektiven 

enligt LaChance (2006). Forskaren menar istället att man bör se till att anpassa 

styrkortet till de behov som finns i organisationen.  

 

Zelman et. al., (2003) hävdar att det balanserade styrkortet är i en tillväxtfas inom hälso- 

och sjukvårdsorganisationer. Funck (2007) pekar på att målet med det balanserade 

styrkortet inom dessa organisationer inte är att vara vinstdrivande. Styrkortet anses även 

vara ett flexibelt styrkort enligt många forskare. En forskare som tycker detta är 

Aidemark (2001) som menar att styrkortet inte enbart lägger fokus på de finansiella 

aspekterna inom hälso- och sjukvården, utan fokuserar även på bland annat patienter, 

medarbetare och arbetskvalitén. Dock menar Zelman et. al., (2003) att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer fått möta utmaningar vad gäller anpassningen av styrkortet då 

exempelvis personalens relationer och vårdkvalité är viktiga men samtidigt svåra att 

mäta och jämföra med andra läkare och personal. Styrkortet har inte heller samma fokus 

som inom den privata sektorn enligt Voelker et. al., (2001). Med detta menar forskarna 

att styrkortet som används av hälso- och sjukvården anpassas mycket utifrån vilka 

behov organisationen har. En skillnad mellan den privata sektorns vinstdrivande 

organisationer och den offentliga sektorns hälso- och sjukvårdorganisationer är att det 

finansiella perspektivet handlar mer om hela organisationens resultat och inte endast 

finansiella prestationer som i de vinstdrivande organisationerna (Voelker et. al., 2001). 

 

Kaplan och Norton utvecklade styrkortet med fyra perspektiv som skulle täcka 

organisationen. Dock menar flera forskare att många organisationer, däribland hälso- 

och sjukvårdsorganisationer var i behov att anpassa styrkortet och utveckla fler 

perspektiv för att möta sin strategi och de behov som fanns. Två vanliga perspektiv som 

utvecklats inom hälso- och sjukvårdsorganisationer är medarbetarperspektivet, där 

bland annat medarbetarnas kompetens mäts (Aidemark 2001, Voelker 2001, Zelman et. 

al., 2003, Barrubés et. al., 2012). Det andra perspektivet är patientperspektivet, som 



Examensarbete 2015  Merjem Demir 
Kandidatuppsats   Hanna Wallerstig 

32 
 

Gurd & Gao (2007) förklarar som viktigt och anser därmed att hälso- och sjukvården 

bör lägga fokus på patienterna genom att arbeta med att tjäna dessa och tillfredsställa 

deras behov.  

 

För att man ska kunna anpassa styrkortet på bästa sätt till hälso- och sjukvården anser 

Zelman et. al., (2003) att man bör inkludera många perspektiv, där man kan mäta fler 

variabler. Forskarna hävdar även att det balanserade styrkortet är ett måste för att hälso- 

och sjukvårdsorganisationerna ska kunna koppla samman bland annat utfall, kvalitet, 

värde och kostnader.  

 

3.9 SUMMERING  
 

Den teoretiska referensramen delas upp i två större delar, där första delen innehåller 

allmän information om det balanserade styrkortet medan andra delen beskriver 

anpassning av styrkortet inom hälso- och sjukvård.  

 

Den andra delen är indelad i två underrubriker, som sedan bryts ned. Meningen med 

detta är att läsaren på detta sätt ska få en mer detaljerad beskrivning av vad gemensamt 

språk samt helhetsbild innebär.  

 

Nedan följer en kort summering av den teoretiska referensramen:  

 

Det balanserade styrkortet presenterades för första gången år 1992 i Harvard Business 

Review. Uppfinnarna Robert Kaplan & David Norton utvecklade styrkortet och dess 

fyra perspektiv för den privata sektorns organisationer (Wisniewski & Olafsson 2004, 

Chavan 2009, Lindvall 2011). Perspektiven utvecklades för att vägleda, kontrollera och 

utmana verksamheter mot att skapa en gemensam uppfattning av framtiden (Chavan 

2009).  

 

Under senare år har alltfler innovativa hälso- och sjukvårdsorganisationer infört det 

balanserade styrkortet som en ny implementerings strategiverktyg. Dessa ska enligt 

Inamdar & Kaplan (2002) hjälpa organisationer att bland annat anpassa sig till vad 

gäller att bli mer marknadsorienterade och underlätta för organisationer att bland annat 

utvärdera sin implementering av strategin.  
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Forskning har gjorts av bland annat Aidemark & Funck (2009) och Berlin & Kastberg 

(2011) där resultaten indikerade på att styrkortet medför ett gemensamt språk och en 

helhetsbild i organisationen.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har vi bearbetat en modell för hur empiri och analys 

kapitlen kommer att vara uppbyggda.  

 

Figur 4: Egen bearbetning av hur Empiri- och Analys kapitlen är uppbyggda.  

 

Empiri och analys kapitlen är uppbyggda på samma sätt där fokus läggs på gemensamt 

språk och helhetsbild. Under var och en av dessa rubriker presenteras underrubriker, 

som tillsammans bildar en uppfattning om vad gemensamt språk och helhetsbild 

innebär.  

 

Gemensamt språk 

Betydelse � Här förklaras betydelsen av det balanserade styrkortet inom Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisationer för att sedan i analysen ställas mot 

tidigare forskning.  

 

Intressenter � Här presenteras intressenterna inom Region Gävleborgs hälso- och 

sjukvårdsorganisationer för att sedan i analysen ställas mot tidigare forskning.  
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Kommunikation � Här nedan förklaras hur kommunikationen sker inom 

organisationen samt betydelsen av denna.  

 

Helhetsbild 

Perspektiv � Perspektiven som finns inom Region Gävleborgs hälso- och 

sjukvårdsorganisationer presenteras.  

 

Mål, vision & strategi � Här beskrivs informatörernas svar gällande mål, vision och 

strategi.  

 

Uppföljning � Här presenteras vad som följs upp och hur saker och ting följs upp i 

verksamheten.  

 

Samtliga delar ställs sedan mot tidigare forskning under analyskapitlet!  

 

Det är dock viktigt att beakta att analyskapitlet innehåller fakta från olika delar i den 

teoretiska referensramen, och inte bara under anpassning till hälso- och sjukvård. Vi har 

alltså inte förhållit oss till likadana rubriker i teorikapitlet, då vi ansåg att det var 

nödvändigt att belysa delar från den generella informationen om styrkortet. Mål, vision 

och strategi samt uppföljning förklaras inte under rubriken helhetsbild i teorikapitlet, då 

kopplingar till teorin gjorts genom andra delar från den allmänna informationen.  
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4. EMPIRI  

 
4.1 REGION GÄVLEBORG 

 

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation med regionsledningen som det 

högsta beslutande organet. Verksamheterna leds i sin tur av koncernledningen (Region 

Gävleborg 2015-01-29). Hälso- och sjukvården delas in i fyra olika divisioner med 

inriktning på diagnostik, medicin/psykiatri, operation och primärvård (Region 

Gävleborg 2015-03-12) De olika divisionerna är uppdelade i verksamhetsområden och 

vårdenheter inom Gävleborg och leds av respektive divisionschefer. Årets resultat för 

hela hälso- och sjukvården uppgick till 146 miljoner kronor för år 2014. (Se bilaga 2 & 

3) 

 

Folktandvården är ett bolag inom Region Gävleborg som satsar på att bevara ett friskt 

leende. Organisationen är det fjärde största tandvårdsföretaget i Sverige och har arbetat 

med tandvård i över 70 år (Folktandvården Gävleborg 2015-02-27) . År 2014 var 

uppdraget att verka för en god tandhälsa och ge tandvård på lika villkor till hela 

befolkningen (Se bilaga 4). Idag förekommer det kliniker på 15 olika orter i länet som 

innefattar allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. Det som är specifikt 

med tandvården är att det är tillgängligt för alla genom bland annat generösa öppettider 

(Folktandvården Gävleborg 2015-02-27) .  

 

Det balanserade styrkortet infördes som ett styrverktyg i Region Gävleborg år 2008 i 

samband med en stor omorganisation.  

4.1.2 INTERVJUPERSONER  

 

� Samordningsdirektör - Arbetat inom regionen 14 år. Personlig intervju: 21 

Mars 2015 

� Leansamordnare för primärvården – Arbetat inom regionen 4.5 år. Personlig 

intervju: 21 Mars 2015 

� Patientsäkerhetssamordnare – Arbetat inom regionen sedan 1970-talet. 

Personlig intervju: Tisdag 7 April 
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� Leansamordnare för division operation. Arbetat inom regionen 5 år. Personlig 

intervju: 7 April 2015 

� Leansamordnare för folktandvården. Arbetat inom regionen 16 år. Personlig 

intervju: 14 April 2015 

� Teamchef för folktandvården på Slottstorget. Arbetat inom regionen 7 år. 

Personlig intervju: 17 April 2015 

� Vårdenhetschef för hälsocentralen i Bomhus. Arbetat inom regionen 2 år. 

Personlig intervju: 22 April 2015 

� Divisionschef för division operation. Arbetat inom regionen 14 år. Personlig 

intervju: 23 April 2015 

� Klinikchef för folktandvården i Bomhus. Arbetat inom regionen 8 år. 

Personlig intervju: 27 April 2015 

� Verksamhetschef för anestesi. Arbetat inom regionen 19 år. Mail-intervju: 29 

April 2015 

4.2 GEMENSAMT SPRÅK  

4.2.1 BETYDELSEN AV DET BALANSERADE STYRKORTET  

 

Vid införandet av det balanserade styrkortet i Region Gävleborg var en ambition enligt 

divisionschefen för division operation att det skulle kunna bli tydligare att mäta resultat 

i verksamheten. Det balanserade styrkortet präglar idag organisationens styrning på 

många sätt enligt leansamordnaren för primärvården. Leansamordnaren för 

folktandvården anser att styrkortet är ett hjälpande verktyg och 

patientsäkerhetssamordnaren anser att styrkortet är ett verktyg för att hitta gemensamma 

mål i organisationen. Även klinikchefen för folktandvården i Bomhus tycker att 

styrkortet är ett fungerande och hjälpande verktyg då det ser till att man håller sig på rätt 

bana och att fokus läggs på rätt saker. Samtliga informatörer menade att det balanserade 

styrkortet skapade mer eller mindre ett gemensamt språk för Region Gävleborg. Detta 

menade vårdenhetschefen på hälsocentralen i Strömsbro berodde på att man hade 

gemensamma mål som följs upp i syfte till att få en tydligare bild kring vad som 

behöver förbättras samt vad man behöver diskutera tillsammans. Klinikchefen för 
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folktandvården i Bomhus menade att styrkortet förde med sig ett gemensamt språk i 

organisationen, då hela organisationen har och pratar om samma måltavla. Hon menar 

dock att förutsättningarna för att ta sig till mål varierar mellan klinikerna. Teamchefen 

för folktandvården på Slottstorget förklarade att tanken med det balanserade styrkortet 

är att uppfylla verksamhetsmålen.  

 

Vid frågan om det balanserade styrkortets innebörd, svarade informatörerna utifrån vad 

de själva tyckte. Divisionschefen för division operation tyckte att styrkortet var bra, 

bland annat för att hon kan använda det för att följa upp sina verksamheter. Hon tyckte 

även att styrkortet var bra eftersom det ger en visuell bild. Hon beskrev styrkortet som 

”Ett kvitto, ett instrument för att se att: jobbar vi med massa olika aktiviteter så ska vi 

kunna se utfallen utifrån de parametrar/indikatorer som de mäter och vad gäller 

målvärde och mått”. Leansamordnaren för primärvården beskrev det balanserade 

styrkortet som ett viktigt verktyg för att balansera de olika intressenternas perspektiv 

och krav på marknaden. Han menade vidare att styrkortet inkluderar alla perspektiv i 

verksamheten.  Verksamhetschefen för Anestesi ansåg att styrkortet är ett instrument för 

att tydliggöra övergripande mål och arbeta med uppföljning av verksamheten. Samtliga 

tre informatörer från folktandvården beskrev styrkortet som ett sätt att mäta och leda 

verksamheten och ett bra sätt till att se hur man ligger till gällande målen. De menade 

vidare att styrkortet skapade en strukturerad styrning genom att man bland annat kunde 

jämföra sig med andra kliniker. Patientsäkerhetssamordnaren menade att ”Balanserad 

styrning, det är väl en vacker tanke”. Med det menade hon att styrkortet hjälpte till att 

”hålla ut”. Hon förklarade även styrkortet som ett sätt att se förbättringar eller att man 

uppmärksammar när något inte går som det ska. Leansamordnaren för operation menade 

att det balanserade styrkortet innebar ”kontroll”, inte bara över ekonomin utan även 

över perspektiven som följs upp. Han menade även att styrkortet innebar ”mätningar”, 

att man ska kunna styra och leda verksamheten utifrån en typ av strukturerad mätning. 

Klinikchefen för folktandvården i Bomhus menade att ”det är min vägvisare framåt, 

vart vi ska nå någonstans”. Med detta menade hon att styrkortet var av stor betydelse 

för henne, då man på klinikerna arbetar utifrån styrkortet.  

 

De flesta informatörer ansåg det balanserade styrkortet som ett hjälpande och 

fungerande styrverktyg. Leansamordnaren för operation tyckte att det balanserade 

styrkortet var ett fungerande hjälpmedel men ändå inte. Ibland kan han känna att man 
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använder styrkortet bara för att. Dock tyckte han att det balanserade styrkortet är bra för 

att man kan se prioriterade områden och lägga fokus på dessa. Han är dock inte den 

enda som anser att styrkortet inte är felfritt. Vårdenhetschefen på hälsocentralen i 

Strömsbro ansåg att styrkortet är ett fungerade och hjälpande verktyg i viss mån. Med 

detta menade hon att alla saker som ingår i styrkortet inte är så verksamhetsnära vilket 

kan medföra att personalen tappar engagemang och intresse.  

 

Samtliga informatörer tyckte alltså mer eller mindre att det balanserade styrkortet 

hjälper till att förbättra verksamheten, dels vad gäller prioritering samt utveckling. I 

början ansåg leansamordnaren för folktandvården att styrkortet inte nådde sin funktion 

helt då man inte visste hur man skulle använda det, utan att man istället mätte fel saker 

vilket skapade onödiga diskussioner. Däremot ansåg hon att det idag skapar en tydlighet 

i hela organisationen, ett gemensamt språk och fokus kring de viktiga aspekterna. 

Informatörerna från folktandvården ansåg att man genom användandet av styrkortet vill 

styra och leda verksamheten åt att kunna skapa en god tandhälsa för patienterna. De 

tyckte att styrkortet är ett bra sätt att följa upp om man är på rätt väg eller inte. De 

menade att man genom styrkortet även vill uppnå sin vision och strategi. 

Vårdenhetschefen på hälsocentralen i Strömsbro förklarade att man genom styrkortet 

vill uppnå de mål som finns utifrån processerna. Att man vill ha en god och säker vård 

samt hög tillgänglighet. Hon poängterade även att det handlar om att skapa kvalité för 

patienterna. Divisionschefen för division operation förklarade att man genom styrkortet 

ville ha koll på läget i verksamheten, hur man ligger till inom olika delar. Hon påpekade 

även att man genom styrkortet ville kunna se de aktiviteter och åtgärder som gör att 

verksamheten faktiskt skjuter mot målet.  

4.2.2 INTRESSENTER  

 

Då region Gävleborg och hälso- och sjukvården är statligt ägda är en huvudintressent 

staten och politikerna. Efter en stor omorganisation av ledningsfunktioner, stödresurser 

och kärnverksamheten bildades år 2008 divisioner i Region Gävleborg. Med detta 

menade alltså samordningsdirektören att ”sjukhuset” inte kallas sjukhus längre utan 

kallas idag istället för division inom verksamheten. Leansamordnaren för primärvården 

beskrev de fyra divisionerna som bildades som: 
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• Division Operation 

• Division Medicin/Psykiatri 

• Division Primärvård 

• Division Diagnostik 

Leansamordnaren för primärvården menade att intressenterna inom region Gävleborg i 

första hand är patienter, medarbetare, ägare och samhälle. Han menade vidare att 

styrkortet finns på de tre organisatoriska nivåerna samt ner på medarbetarnivån. 

Samordningsdirektören pratade mycket ur politikernas perspektiv och menade att 

politikerna förväntar sig att Region Gävleborg och hälsovården ska tillhöra de 25% 

bästa. Han menade även att man hela tiden rör sig mot de målen, men dock inte i den 

takt som politikerna förväntar sig.  

 

För att ta hand om patienterna på bästa sätt har man bland annat slagit ihop väntetiderna 

för de i hela Gävleborg. Detta för att minska de långa väntetiderna och på det sätt kunna 

erbjuda patienterna bättre och snabbare vård.   

 

Leansamordnaren för division operation menade att man utgår från de yttre kraven som 

kommer från bland annat staten när man anpassar styrkortet till organisationen. 

Styrkortet har enligt honom samma utseende och perspektiv som man utgår ifrån i hela 

organisationen men att måtten kan komma att skilja sig. Även han pekade på vikten av 

att ta hänsyn till intressenterna i organisationen.  

 

Teamchefen för folktandvården på Slottstorget hänvisade till deras vision ”Att bevara 

det friska, friskt” och menade att det balanserade styrkortet är kopplat till detta genom 

att folktandvården ska vara attraktiva och ha nöjda kunder. Detta uppnås enligt henne 

genom att man tillhandahåller kostnadsförslag och minimerar omgörningar, som ska 

leda till att patienterna är nöjda.  

 

Leansamordnaren för primärvården tog upp en förutsättning som krävs för att man ska 

kunna nå sina mål. Han menade att ägandeskapet är viktigt, alltså att respektive chef ska 

ha den inställningen att ”det här är mina mål” och tillsammans med medarbetarna sträva 

efter att uppnå dessa.  
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Leansamordnaren för folktandvården pekade på vikten av att samarbeta med varandra 

för att kunna uppnå målen. Hon menade att man ständigt måste arbeta för att förbättra 

verksamheten. Hon tog även upp att det balanserade styrkortet kan skapa frustration hos 

medarbetarna då de anser att det tar för mycket av deras tid. Därför menade hon att det 

även är viktigt att hitta intressanta och nyttiga nyckeltal att mäta för att skapa 

engagemang hos medarbetarna. Man måste ständigt arbeta med att förbättra och 

utveckla verksamheten samt att ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt.  

4.2.3 KOMMUNIKATION 

 

Kommunikationen för de olika divisionerna och folktandvården skiljer sig lite vad 

gäller vissa saker.  

 

Inom folktandvården menade leansamordnaren för folktandvården att de ofta pratar om 

nyckeltal och använder dessa aktivt, både på huvudkontoret och på klinikerna under 

klinikmöten. Hon menade att resultaten förbättrats sedan man börjat följa upp dessa, 

vilket även syns på medarbetarenkäten som delas ut till medarbetarna på klinikerna. De 

nyckeltal som följs upp och arbetas med handlar bland annat om hur många gamla 

kallelser det är för barn och vuxna, hur många omgörningar som görs osv. 

Leansamordnaren för folktandvården menade vidare att kommunikation om styrkortet 

sker ofta, bland annat på klinikmötena, där man tittar på hur man ligger till med 

nyckeltalen och hur man ska arbeta vidare för att påverka dessa. Både teamchefen för 

folktandvården på Slottstorget och klinikchefen för folktandvården i Bomhus höll med 

och menade att man ständigt påminner medarbetarna på kliniken genom att nyckeltalen 

står på tavlan samt genom kommunikation via den dagliga styrningen, tavelmöten och 

verksamhetsplaneringen. Leansamordnaren för folktandvården påpekade att man pratar 

om de övergripande målen som sedan bryts ned till egna mål för att de ska tas närmare 

den egna verksamheten. Klinikchefen för folktandvården i Bomhus påpekade även 

vikten av att variera sättet att framföra styrkortets mätningar, då det håller medarbetarna 

mer intresserade. Samtliga informatörer för folktandvården ansåg att man ofta tar upp 

visionen på klinikerna och att kommunikationen fungerar bra, men att den självklart 

alltid kan bli bättre.  
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Vad gäller resterande informatörer är dessa inte lika enade som informatörerna från 

folktandvården angående kommunikation om styrkortet och organisationens vision.  

 

Samordningsdirektören menade att det sker kommunikation om verksamhetens mål. 

Han tog upp att måldokumentet används vid kommunikation med de olika cheferna, 

men att det även skett värdegrundsarbete där man engagerat både chefer och 

medarbetare. Vid frågan om vad värdegrundsarbete innebär svarade 

samordningsdirektören om att man inom värdegrundsarbetet pratar om varför man finns 

där för patienterna och vad det är som ska känneteckna verksamheten samt 

verksamhetsvisionen.  

 

Styrkortet förmedlas enligt leansamordnaren för division operation och 

patientsäkerhetssamordnaren till intressenterna genom att divisionschefernas 

resultatgenomgångar med verksamhetscheferna. Leansamordnaren för division 

operation menade vidare att divisionscheferna sedan diskuterar det med sin 

ledningsgrupp. Det är även verksamhetscheferna som förmedlar styrkortet till sin 

organisation. Dock menade han att det kanske inte når ända ner till medarbetarna. 

Ledningsgruppmöten sker enligt patientsäkerhetssamordnaren nästan varje månad, där 

första leanscheferna och ledningsgruppen deltar. Sedan är det enstaka leanschefer som 

informerar medarbetarna om vad man diskuterat genom APT:n – Arbetsplatsträffar. 

Vårdenhetschefen för hälsocentralen i Strömsbro är en av de som förmedlar styrkortet 

på APT-möten. Hon förklarade vidare att hon har en styrtavla där hon följer upp 

styrkortet, där hon för varje nytt år visar upp det och informerar medarbetarna om 

målen.  

 

För att kunna uppnå målen trodde leansamordnaren för division operation att det krävs 

att man är väldigt tydlig med att informera om vad målen är ute i verksamheten, att man 

har uppföljning samt startar olika aktiviteter. Leansamordnaren för primärvården 

menade att tanken med förmedling av styrkortet ute i verksamheten är att det ska finnas 

en tillgänglighet inom verksamheterna och att detta ska vara så synligt som möjligt för 

medarbetarna. Han framhöll att synligheten är något som man ständigt arbetar med.  

 

Vid frågan om informatörerna är nöjda med kommunikationen svarade de flesta 

likadant. Divisionschefen för division operation och verksamhetschefen för anestesi 
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pekade på att kommunikation är bland det svåraste att lyckas med samt att det är svårt 

att hitta kommunikationsverktyg som når alla i den dagliga produktionen. 

Leansamordnaren för division operation och patientsäkerhetssamordnaren tyckte att 

man inte kommunicerar speciellt mycket om visionen. Leansamordnaren för 

primärvården tyckte att kommunikation om verksamhetens mål sker, men inte i 

tillräcklig utsträckning. Han menade att den skulle kunna vara mer strukturerad och 

fungera som ett återkommande budskap.  

 

Samtliga respondenter förutom folktandvårdens ansåg alltså att kommunikationen inte 

är tillräcklig och att den behöver utvecklas och förbättras, då det är en väldigt viktig del 

i organisationen.  

 

4.3 HELHETSBILD  

4.3.1 STYRKORTETS PERSPEKTIV INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 

Då informatörerna beskrev vilka perspektiv som används, kunde man i efterhand 

konstatera att många använde sig av liknande perspektiv men med olika etiketter inom 

hälso- och sjukvården. Några återkommande perspektiv var bland annat det finansiella, 

som vissa informatörer valde att nämna som ekonomiperspektivet, 

medarbetarperspektivet och kund/patientperspektivet.  

 

Många av informatörerna var eniga om att ekonomiperspektivet spelade en viktig roll 

inom verksamheten. Teamchefen för folktandvården på Slottstorget framhöll betydelsen 

av perspektivet då det enligt henne är ”En slags summa av allt det andra”, vilket enligt 

henne innebär att de övriga perspektivens resultat summeras till det ekonomiska 

perspektivet. Samordningsdirektören valde istället att formulera perspektivet som ”Det 

är ett positivt utfall av att det andra fungerar”.  Ännu ett återkommande perspektiv var 

enligt informatörerna, medarbetarperspektivet, då det ansågs ha en central roll för 

organisationen. Leansamordnaren för primärvården förklarade att perspektivet handlade 

om bemanning, kompetens och medarbetarnöjdhet, medan patientsäkerhetssamordnaren 

menade att perspektivet används för organisationer som består av många individer. 

Samordningsdirektören framhöll sin uppfattning av perspektivet och beskrev det som att 
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de ”Alltid ägt detta perspektiv och haft goda möjligheter att se genom deras 

personalsystem”. 

 

Viktigt att klargöra är att kunderna/patienterna erhåller en väsentlig betydelse för hälso- 

och sjukvården samt att detta berör ett område som många ständigt arbetar på för att 

förbättra. Leansamordnaren för primärvården beskrev att patientperspektivet la kärnan i 

”Bemötande, tillgänglighet och goda medicinska resultat inom sjukvården”. I sin tur 

förklarade samordningsdirektören att det skett förbättringar gällande information i detta 

perspektiv.  

 

Samordningsdirektören och leansamordnaren för division operation var överrens om att 

det under senare år riktats större fokus mot kund/patient och processperspektiven, då 

dessa kommit att få en mer framstående betydelse inom organisationen. Dock 

poängterade leansamordnaren för division operation att det inte bara råder välgång och 

att det även kan förekomma komplexitet av att generalisera goda mätningar inom 

medarbetar- och patientperspektiven.  

 

De flesta informatörerna framhöll att de hade tillräcklig information gällande 

perspektiven. Patientsäkerhetssamordnaren poängterade även att de haft 

chefsutbildningar inom detta och på så vis kunnat sprida information gällande 

perspektiven. Divisionschefen för division operation ansåg dock att problematik kunde 

uppstå då perspektiven ibland går i varandra. Verksamhetschefen för anestesi ansåg 

dock att styrkortet var långt ifrån heltäckande och att informationen om perspektiven 

inte var tillräcklig.  

 

Informatörerna från folktandvården, divisionschefen för division operation, 

vårdenhetschefen för hälsocentralen i Strömsbro och leansamordnaren för primärvården 

var eniga om att det fanns en länkning mellan perspektiven och att det fanns ett orsak-

verkan samband mellan dessa. Divisionschefen för division operation förklarade orsak-

verkan sambandet genom att ”En aktivitet kan ha påverkan på flera mål, vilket också 

kan ha påverkan på flera mått som mäts genom styrkortet” medan leansamordnaren för 

folktandvården valde att förklara sambandet som ”Jobbar man med det ena så påverkar 

det de andra”.  
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Resterande informatörer skilde sig från dessa då de ansåg att det inte fanns någon 

länkning mellan perspektiven och att det endast existerade ett svagt orsak-verkan 

samband inom deras verksamheter. Samordningsdirektören belyste en orsak till detta 

genom att ta upp statsbidragsutmaningen som medförde att verksamheten istället lade 

sin huvudsakliga fokus på tillgängligheten. 

4.3.2 MÅL, VISION & STRATEGI  

 

Inom folktandvården har man en gemensam vision som lyder ”Att bevara det friska 

friskt”. Enligt teamchefen för folktandvården på Slottstorget krävs det resurser och 

kunskap för att visionen ska kunna uppnås. Leansamordnaren för folktandvården 

pekade även på att det måste ske förebyggande jobb för att behålla det som faktiskt är 

friskt. Dessa beskrev hon vidare med att de ville borra och dra bort så lite tänder som 

möjligt.  

 

För resten av informatörerna var visionen mer luddig och samtliga menade att Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisation inte hade en klar och tydlig vision men att 

en vision som de flesta använde sig av löd ”Goda utsikter för ett livskraftigt 

Gävleborg”.  

 

För att öka möjligheterna till långsiktig förbättring gynnas verksamheten till att använda 

sig av strategiska mål. Informatörerna från folktandvården förklarade deras uppsatta mål 

som ”Den marknadsledande tandvårdsaktören i länet, attraktivaste arbetsgivaren inom 

tandvård, effektivaste arbetande tandvården och folkhälsoarbete”(Se bilaga 5). Även 

divisionschefen för division operation beskrev sina mål genom att framhäva betydelsen 

av att ha en välmående personal och belysa stolthet över verksamheten. I samband med 

uttalandet förklarade hon att detta ska inrymma tillräcklig kompetens samt att de jobbar 

med kompetens försörjning på ett strategiskt sätt.  

 

Informatörerna uppfattade fastställandet och utformningen av målen på olika sätt. Dock 

svarade de flesta att det var ledningsgruppen som bar huvudansvaret. Leansamordnaren 

för primärvården var en av de som påpekade att ledningsgruppen skötte utformningen 

och att han själv varit med och stöttat dem vid framförandet av målen. Även 

informatörerna från folktandvården lyfte fram att det var ledningsgruppen som 
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ansvarade för målen och att detta ibland gjordes med input från verksamheten. 

Divisionschefen för division operation menade att hon tillsammans med sin 

ledningsgrupp utformade målen.  

 

Samordningsdirektören skilde sig från de andra informatörerna då han var den enda som 

tog upp att det var politikerna som beslutade om målen. Han förklarade att han och 

några fler fungerade som stöd till politikerna, då de bland annat hjälpte till med 

processer och underlag.  

 

Vad gäller kort- och långsiktiga mål utmärkte sig informatörerna från folktandvården 

genom att de i sin verksamhet skiljde på kort- och långsiktiga mål. Teamchefen för 

folktandvården på Slottstorget pekade på att ”Vissa mål hänger med hela tiden medan 

andra är kortsiktiga”. 

 

Resterande informatörerna menade att de inte skiljde på kort- och långsiktiga mål. 

Leansamordnaren för primärvården och samordningsdirektören menade att man istället 

la sin huvudsakliga fokus på årsmål i deras verksamheter.  

 

Då frågan om styrkortet var kopplat till visionen och strategin ställdes, var inte alla 

informatörer eniga. Några förklarade att det inte fanns en tydlig koppling medan 

informatörerna från folktandvården pekade på att det fanns en tydlig koppling. 

Teamchefen för folktandvården på Slottstorget beskrev en koppling genom att de ska 

vara attraktiva och ha nöjda kunder. Med detta menade hon att man kunde uppnå detta 

genom att tillhandahålla kostnadsförslag och minimera omgörningar. Även 

patientsäkerhetssamordnaren ansåg att det fanns koppling mellan styrkortet och deras 

vision och strategi då det enligt henne krävs ”en vision, tillgänglighet och 

patientsäkerhet för ett livskraftigt Gävleborg”. 

 

För att målen ska uppfyllas menade leansamordnaren att det krävdes teamarbete och 

förbättringsarbete. Teamchefen för folktandvården på Slottstorget la även till att det 

krävdes resurser i form av personal och tid. Med detta menade de alltså betydelsen av 

att man arbetar tillsammans mot förbättring inom verksamheten. Även 

samordningsdirektören pekade på att teamarbete var en förutsättning för att målen ska 

kunna uppnås.  
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Leansamordnarna för primärvården och division operation menade även dem att det 

rådde tillräcklig information kring målen. Den ena pekade på att den goda 

tillgängligheten till informationen berodde på att de har tillgång till att urskilja vilka 

målen är och hur det har gått med dessa, medan den andre framhöll att detta berodde på 

att de själva får vara med och diskutera kring målen i verksamheten. Leansamordnaren 

för division operation trodde även att deras medarbetare kände likadant gällande denna 

punkt och att det därför krävs extra fokus på tydlighet kring vilka målen är för att främja 

verksamheten.  

 

Det fanns även de som var skeptiska till om informationen kring verksamhetsmålen var 

tillräcklig. Patientsäkerhetssamordnaren och vårdenhetschefen för hälsocentralen i 

Strömsbro samtyckte till detta och är inte heller nöjda med hur informationen kring 

målen är idag. Vårdenhetschefen på hälsocentralen i Strömsbro framhöll i samband med 

uttalandet ett exempel gällande goda medicinska resultat som hon inte ens känner att de 

mäter i verksamheten eller hur de ska gå tillväga vid mätningen.  

 

För att uppnå de givna målen krävs det att en del förutsättningar uppfylls och därför har 

några av informatörerna lyft fram sina egna åsikter kring detta. Divisionschefen för 

division operation menade att förutsättningarna för att uppfylla deras mål handlar om 

”att de ska vara en attraktiv arbetsgivare och att de jobbar med kompetens försörjning 

på ett bra sätt”. Patientsäkerhetssamordnaren hävdade att förutsättningarna som 

krävdes för att uppfylla målen var kunskap om vilka målen är och att resultaten används 

på rätt sätt. Därför menade hon att det måste vidtas åtgärder för att få siffrorna att röra 

på sig och då är det viktigt att människorna som kan få siffrorna att röra på sig är 

engagerade och ser sin egen betydelse i denna process.  

 

Det finns en hel del möjligheter som styrkortet för med sig under arbetets gång. Därför 

menade divisionschefen för division operation att ”Det balanserade styrkortet skapar en 

visuell bild som medför att de snabbt får koll på läget inom områden bedömda som 

viktiga”. Även Patientsäkerhetssamordnaren framhöll sin åsikt som handlade om att 

”Styrkortet kan ses som ett verktyg för att hålla ihop den röda tråden”.  
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Det balanserade styrkortet behöver inte enbart forma möjligheter för verksamheten och 

därför har några informatörer lyft fram sina ståndpunkter gällande vilka hinder 

verktyget kan föra med sig. Leansamordnaren för Primärvården ansåg att styrkortet 

ibland kunde medföra ”för mycket siffror och för lite verksamhet”. Dock menade han att 

det skapade möjligheter till lärande. Patientsäkerhetssamordnaren och leansamordnaren 

för folktandvården förklarade att arbetet med styrkortet framförallt tar tid och att det 

därför kan ses som ett hinder i verksamheten. I samband med detta uttalande menade 

leansamordnaren för folktandvården att tidsaspekten kunde skapa frustration hos 

medarbetarna och därför är det viktigt att man arbetar med ständig förbättring för att ta 

hand om sina patienter på bästa sätt.  

4.3.3 UPPFÖLJNING  

 

Uppföljningsprocessen spelade enligt samtliga informatörer en väsentlig roll för den 

fortsatta utvecklingen i verksamheten. Dock fanns det skillnader i hur de följde upp sina 

verksamheter och det balanserade styrkortet.  

 

Informatörerna från folktandvården var eniga om att målområdena följdes upp via 

daglig styrning i verksamheten. Klinikchefen för folktandvården i Bomhus menade att 

det även gjordes uppföljningar på klinikmöten samt att viktiga saker som ständigt 

behöver arbetas med som exempelvis kan vara frisktandvård och kallelser, togs upp på 

tavlan. Vårdenhetschefen för hälsocentralen i Strömsbro instämde med de ovanstående 

informatörerna och menade att även de använde sig av en styrtavla där centrala frågor 

var uppskrivna.  

 

Leansamordnaren för division operation berättade att de använde sig av olika 

ledningsgrupper och verksamhetsuppföljningar under denna process. Han förklarade 

vidare att det inom divisionen görs specifika uppföljningar av varje verksamhetsområde 

där de går igenom styrkortet en gång i månaden. I samband med detta uttalande menade 

han att det fanns styrgrupper som diskuterade tillgänglighet som en väsentlig del i 

verksamheten. Patientsäkerhetssamordnaren instämde med att det läggs stort fokus på 

tillgänglighet vid uppföljningsprocessen. Hon förklarade även att produktion samt vissa 

resultat som berörde kvalité/patientsäkerhet spelade en viktig roll.  
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De flesta informatörerna var överrens om att styrkortet följde upp prestation och 

kvalitetsutveckling i verksamheten. Dock var det några som utmärkte sig från de 

resterande då de menade att detta inte följdes för fullt. Två av dessa är klinikchefen för 

folktandvården i Bomhus och vårdenhetschefen för hälsocentralen i Strömsbro. Dessa 

menade att prestationen endast följdes upp delvis. Samordningsdirektören avvek helt 

och menade att styrkortet inte är till för att följa upp prestationen. Detta förklarade han 

genom att styrkortet har ”Karaktären av att utveckla verksamheten”.  

 

Två informatörer som var överrens om att prestationen följdes upp var 

patientsäkerhetssamordnaren och divisionschefen för division operation, då de belyste 

verkliga exempel. Patientsäkerhetssamordnaren menade att uppföljning av prestationen 

kunde vara ett sätt att visualisera verksamheten på. Hon tog upp att de omfattade en 

enorm organisation för tillgänglighet och produktion som följs minutiöst med daglig 

styrning och veckostyrning på alla nivåer. Hon framhöll även att trycksår, ledtid, 

cancerflöden, akuta höftfrakturer, inom 24 timmar mm. är exempel som följs vid 

kvalitetsutveckling. Även vårdenhetschefen för hälsocentralen i Strömsbro tog upp ett 

exempel gällande prestationen då de produktionsmässigt mäter tillgängligheten som 

finns med i styrkortet. Dock ansåg hon att det var svårare med kvalitetsutveckling då 

resultaten oftast bara kom en gång per år som enligt henne var alltför sällan.  

 

Samtliga informatörer svarade att uppföljningsprocessen är viktig inom verksamheten. 

Dock hade många skilda uppfattningar kring varför den är väsentlig. Teamchefen 

förklarade att den är viktig vid ”målsättning och för reflektion inom verksamheten”. 

Hon tyckte även att detta var något som de lyckats bra med då cheferna på kliniken har 

möten varje vecka där uppföljning stod som en stående punkt. Leansamordnaren för 

division operation framhöll i sin tur ”att saker och ting dör om man inte följer upp de” 

medan samordningsdirektören menade att uppföljningsprocessen är betydande då ”det 

är en konsekvens av organisationsförändringen”. 

 

Divisionschefen för division operation menade att uppföljningsprocessen är A och O 

inom verksamheten. I samband med uttalandet framhöll hon att ”det man frågar efter 

hamnar på bordet, det som inte frågas efter blir inte av”. Med detta pekade hon på att 

uppföljningsstukturen med månads uppföljningar är en betydande del för verksamheten.  
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Samtliga informatörer svarade tydligt på frågan gällande styrkortets utveckling. De 

förklarade att det är någonting som de ser framför sig och tror starkt på. En del framhöll 

även exempel på hur de skulle kunna gå tillväga för att uppnå utveckling inom 

verksamheten. Verksamhetschefen för anestesi var en av dessa som påstod att de måste 

”öka medvetenheten hos medarbetarna gällande styrkortets definition, dess innehåll 

och hur de arbetar med resultaten. Det ska även beröra kunskap om hur resultaten ser 

ut”. Klinikchefen för folktandvården framhöll istället att de skulle fortsätta använda det 

balanserade styrkortet i framtiden då de har insett hur otroligt mycket det medför inom 

verksamheten. I samband med styrkortets roll förklarade hon betydelsen av mätning 

med ”när man mäter sakerna, då händer det saker. Men när man inte mäter saker, då 

dippar det istället”. Både teamchefen för folktandvården på Slottstorget och 

patientsäkerhetssamordnaren trodde på utvecklingen av det balanserade styrkortet och 

hoppas på att det skapas någonting kul kring det i framtiden.  

 

4.4 SUMMERING  

 

Samordningsdirektören är en informatör som synnerligen utmärker sig från resterande 

då han menade att det balanserade styrkortet inte är något mirakelpiller som får dem att 

ropa ”YEY”. I samband med det minst sagt negativa uttalandet så förklarade han att de 

tagit bort det obligatoriska kravet på att de måste ha ett balanserat styrkort i 

verksamheten och att det nuförtiden är valfritt att använda det. Sammanfattningsvis så 

trodde han inte på att de kommer använda styrkortet i framtiden.  

 

Det är lite oklart kring huruvida det balanserade styrkortet medför en helhetsbild inom 

organisationen eller inte. Klinikchefen för folktandvården menade att det medförde en 

helhetstäckande bild. Dock trodde hon inte att medarbetarna ser detta på samma sätt 

som hon gör. Till skillnad från klinikchefen så menade vårdenhetschefen för 

hälsocentralen i Strömsbro att styrkortet inte medförde en helhetsbild. I samband med 

detta uttalande förklarade hon att det skulle kunna bli bättre om fler fick vara med och 

påverka. Ett mellanting av dessa uppfattningar framfördes av divisionschefen som ansåg 

att styrkortet endast medförde en ”hyfsad” helhetsbild i organisationen.  

 

Slutligen kunde man konstatera att det balanserade styrkortet sågs som ett bra och 

positivt verktyg i organisationen, då det bidrog till bland annat en mer strukturerad 
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styrning och en öppenhet mellan de olika divisionerna, nivåerna och klinikerna. 

Styrkortet skapade ett gemensamt språk för verksamheten genom att de kunde 

diskutera, jämföra och hjälpa varandra.  

 

 
 

5. ANALYS  

 
5.1 GEMENSAMT SPRÅK  

5.1.1 BETYDELSEN AV DET BALANSERADE STYRKORTET  

 

Utifrån resultatet från undersökningen kunde det konstateras att en ambition med 

införandet av det balanserade styrkortet i Region Gävleborgs hälso- och sjukvårds 

organisation var att det skulle generera i ett tydligare sätt att mäta resultat i 

verksamheten. Detta kan kopplas till Hallgårde (1999) som menade att styrkortet ska 

styra verksamheten utifrån flera mått än endast det finansiella och att detta var viktigt 

för att få en mer framåtriktad styrning. Då fokus inte läggs på endast de finansiella 

aspekterna utan inkluderar även andra viktiga händelser innebar det alltså att det 

balanserade styrkortet samlade relevanta delar i organisationen och hjälpte Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårds organisation att mäta resultat i verksamheten.  

 

Genom informatörernas svar kunde det även konstateras att styrkortet bidrog till att 

gemensamma mål i verksamheten skapades och att det hjälpte dem att hålla sig på rätt 

bana och fokusera på rätt saker. Chavan (2009) hävdade att styrkortet utvecklades för att 

vägleda, kontrollera och utmana verksamheten om att skapa en gemensam uppfattning 

om hur framtiden skulle se ut. Genom att förhålla sig till det forskaren hävdat kan detta 

kopplas till undersökningen på det sätt att gemensamt mål skapades med hjälp av det 

balanserade styrkortet och att detta hjälpte organisationen att arbeta för att skapa en 

gemensam uppfattning om hur man ska arbeta för att uppnå detta.  

 

Sammanställningen av informatörernas svar visade att det balanserade styrkortet 

lyckades skapa ett gemensamt språk i organisationen. Informatörerna menade att det 

berodde på att man hade gemensamma mål som följdes upp i syfte till att få en tydligare 

bild kring vad man behöver förbättra och diskutera tillsammans då man i organisationen 
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har övergripande samma mål. Folktandvården i Gävleborg menade att styrkortet, 

förutom att skapa ett gemensamt språk, även skapade en tydlighet och fokus kring 

viktiga aspekter. Detta förhåller sig till Inamdar& Kaplan (2002) som menar att 

styrkortet för med sig fördelar som hjälper organisationen att anpassa sig vad gäller att 

bli mer marknadsorienterade och skapa en mer kundfokusrad strategi. Man kan även 

framhålla detta till Aidemark& Funck (2009) som ansåg att styrkortet skapade ett 

gemensamt språk gällande mål och mått, vilket i sin tur bidrog till att medarbetare på 

olika nivåer och enheter kommunicerade med varandra.  

5.1.2 INTRESSENTER  

 

Kaplan & Norton (1993, 1996, 2001) hävdar att en av utgångspunkterna för att det 

balanserade styrkortet ska fungera inom den offentliga sektorns hälso- och 

sjukvårdsorganisationer är att de måste utveckla samt anpassa verktyget efter sin 

organisations behov. Detta kan relateras till fallstudien då det ansågs att anpassningen 

av styrkortet sker utifrån bland annat de yttre kraven som staten ställer på 

organisationen.  

 

Hälso- och sjukvården skiljer sig lite ifrån resterande branscher då de inte har samma 

fokusområden samt att de inte följer den ursprungliga konstruktionen av det balanserade 

styrkortet. Detta beror enligt Zelman (2003) på att hälso- och vårdsorganisationer valt 

att lägga stort fokus på patient- och medarbetarnöjdhet. Detta konstateras även av 

Aidemark (2001) som menar att aktieägarna inte tillhör den primära intressenten inom 

dessa organisationer. Hälso- och sjukvårdens primära intressenter består istället främst 

av patienterna, medarbetarna och politikerna. Utifrån resultaten från 

fallstudieundersökningen kan detta styrkas då det framgick att Region Gävleborgs 

hälso- och sjukvårds organisationer såg patienter, medarbetare, ägare (staten) och 

samhälle som sina primära intressenter. Utöver det framgick det även att styrkortet 

förekom på de tre organisatoriska nivåerna samt ner på medarbetarnivå, vilket Berlin & 

Kastberg (2011) menar att styrkortet ska göra.  

 

Utifrån fallstudieundersökningen framkom det att hälso- och sjukvården lägger ner 

mycket fokus och satsar på att ta hand om sina patienter på bästa möjliga sätt. Ett sätt att 

nå upp till detta mål var att de valde att slå ihop hela Region Gävleborgs väntetider för 
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patienterna. Genom detta förkortades väntetiderna och patienterna kunde få bättre samt 

effektivare vård. Det framgick även att folktandvårdens vision ”Att bevara det friska, 

friskt” och det balanserade styrkortet var kopplat till ett av deras mål som handlade om 

att de ska vara de attraktivaste arbetsgivarna samt ha de nöjdaste kunderna, i detta fall 

patienterna, i länet. Detta kan även kopplas ihop med Voelker (2001) då han ansåg att 

patienterna är de mest väsentliga intressenterna inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer.  

 

Aidemark (2001) konstaterar vikten av att organisationens intressenter samarbetar, tar 

lärdom av varandra och för diskussioner. Inamdar & Kaplan (2002)  menade även dem 

att samarbete var viktigt och att det balanserade styrkortet kunde bidra till att förbättra 

detta. Fallstudieundersökningens resultat visade att samarbete var viktigt för att kunna 

nå upp till målen. I samband med detta konstaterades även att vikten av samarbete var 

central vid förbättring av verksamheten. Det framgick även att ägandeskapet spelade en 

stor roll vid måluppfyllelsen. Detta för att man genom ett samarbete mellan ägarna (i 

detta fall de olika cheferna) och medarbetarna lättare kan uppnå de uppsatta målen. Det 

balanserade styrkortet är däremot inte felfritt, utan medarbetarna kan ibland känna 

frustration på grund av att arbetet med styrkortet kan ta lång tid. Av den anledningen är 

det viktigt att skapa engagemang hos medarbetarna, vilket kan göras genom att hitta 

intressanta och nyttiga nyckeltal vid mätning.  

5.1.3 KOMMUNIKATION  

 

Det balanserade styrkortet ska enligt Inamdar& Kaplan (2002) bidra till en förbättrad 

kommunikation . Resultaten från fallstudien visar att informatörerna också tycker detta. 

Kommunikation är en viktig del av arbetet men samtidigt tycker informatörerna att det 

är en svår del att lyckas med ibland.  

 

Barrubés et. al., (2012) såg kommunikationen som en avgörande faktor för att på bästa 

sätt kunna sprida styrkortet till de involverade i verksamheten. Aidemark (2001) och 

Kaplan & Norton (1996) menade också detta då betydelsen av kommunikation mellan 

de olika nivåerna var ett sätt att starta diskussioner mellan de olika avdelningarna och 

klinikerna inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Detta bekräftas genom fallstudien 

då kommunikationen är viktig för att se hur man ligger till, vad man behöver ändra på 
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och hur man ska fortsätta arbeta för att uppnå målen. Inom folktandvården i Gävleborg 

används kommunikation dagligen på arbetsplatsen, under arbetsplatsträffar, tavelmöten, 

klinikmöten och inte minst den dagliga styrningen. Syftet är att ständigt påminna 

medarbetarna om viktiga nyckeltal samt uppmärksamma dem om vad strategin är och 

planering för att arbeta på rätt sätt. Detta kan kopplas till Kaplan & Norton (1996) som 

menar att styrkortet ska vara ett hjälpmedel för att öka medarbetarnas förståelse för 

strategin.  

 

Inom hälso- och sjukvården i Gävleborg sker kommunikation förutom genom 

kontinuerliga uppföljningar och resultatmätningar, bland annat med måldokument men 

även genom värdegrundarbete där både chefer och medarbetare engageras. Detta menar 

Kaplan & Norton (1996) är bra då ansvaret för de involverade ökar. Utifrån 

fallstudieundersökningen konstaterades det att hälso- och sjukvården inte var lika eniga 

gällande kommunikationen av styrkortet. Detta för att de inte var lika säkra som 

folktandvården på om styrkortet förmedlades hela vägen ner till medarbetarna. Därför 

framhölls det att de måste vara tydliga med att informera om vad målen är ute i 

verksamheten. Det framgick även att synlighet för medarbetarna var någonting som de 

ständigt var tvungna att arbeta med.  

 

5.2 HELHETSBILD  

5.2.1 STYRKORTETS PERSPEKTIV INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 

Resultaten från Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisation visade att de flesta 

använde sig av perspektiv som liknar ursprungsmodellen, fast dock valt att kalla de 

något som matchar deras organisation mer. Det kunde även konstateras att det 

finansiella (ekonomiska)-, medarbetar- och kund/patientperspektiven utmärkte sig, även 

om de flesta respondenterna ansåg alla perspektiv lika viktiga för organisationen.  

 

Mooraj et. al., (1999) ansåg att det finansiella perspektivet berörde företagets 

långsiktiga mål. Kaplan & Norton (1999) beskrev finansiella mål som bland annat 

lönsamhet och tillväxt. Utifrån studien framgick att det finansiella perspektivet var ett 

utfall av hur resterande perspektiv fungerade. Region Gävleborgs hälso- och 

sjukvårdsorganisation är en statligt ägd, offentlig organisation där man inte har ett 
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vinstsyfte. Detta innebär alltså att organisationen inte har som mål att göra vinst, men 

dock är det fortfarande viktigt att hålla budgeten och inte gå i förlust. Därför framgick 

det av informatörerna att det var viktigt att fokusera och arbeta bra med resterande 

perspektiv som sedan ska generalisera i en god ekonomi. God ekonomi medför 

förbättringar på lång sikt för organisationen.  

 

Aidemark (2001) hävdar att hälso- och sjukvårdens balanserade styrkort fokuserar på 

patienter, medarbetare och arbetskvalité. Aidemark (2001), Voelker (2001), Zelman et. 

al., (2003) och Barrubés et. al., (2012) uppmärksammade även ett vanligt perspektiv 

som utvecklades inom hälso- och sjukvårdsorganisationer som medarbetarperspektivet, 

vilket mäter medarbetarnas kompetens. Författarna Berlin & Kastberg (2011) samt 

Hallgårde (1999) förklarade att organisationer tar till vara på medarbetarnas kompetens 

samt initiativförmåga och vikten av att mellan vad ledningen och medarbetarna tycker 

är viktigt. Utifrån fallstudieundersökningens resultat framgick att medarbetarna spelade 

en väsentlig roll för en välfungerande organisation. Det framgick även att praktiken 

handlade om bemanning, kompetens samt medarbetarnöjdhet. Man kom även fram till 

att det var viktigt att öka kunskapen och engagemanget hos medarbetarna, då nöjda 

medarbetare genererar i ett bättre resultat för organisationen.  

 

Kaplan & Norton (1999) framhöll betydelsen av att skapa en relation med sina kunder. 

Detta menade forskarna att man kunde göra med bland annat värde erbjudande för ökad 

tillfredställning samt lojalitet och att detta på lång sikt skulle resultera i att kunderna 

väljer att stanna kvar istället för att söka sig vidare till konkurrenter. Gurd & Gao (2007) 

hävdade att en viktig del av användandet av det balanserade styrkortet inom hälso- och 

sjukvården var att sätta patienterna och deras behov i fokus. Inom Region Gävleborg 

värnar man patienternas hälsa på stort allvar. Folktandvården har exempelvis visionen ” 

Att bevara det friska, friskt” som innebär att de arbetar mot att hålla patienternas 

tandhälsa frisk. Just inom hälso- och sjukvården är patienterna en väldigt stor del och 

deras hälsa är viktig för organisationen. Hälso- och sjukvårdsorganisationer arbetar för 

att hjälpa patienterna och ge dem vård, som ibland kan vara livsavgörande. Utifrån 

studiens resultat konstaterades det att samtliga informatörer ansåg patienterna som en 

central del samt att patienterna berör ett område som man ständigt måste arbeta med och 

förbättra.  
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Kaplan & Norton (1992) framhöll att det balanserade styrkortet hjälpte organisationer 

att identifiera vad som berörde kundnöjdhet och vilka mål som behövde tillfredställas. 

De ovanstående forskarna och Mooraj e. al., (1999) menade att vanliga mätetal inom det 

finansiella perspektivet kunde beskrivas som: 

 

� Tid 

� Kvalitet  

� Service 

Dessa handlade mycket om kundernas lojalitet och nöjdhet. Inom Region Gävleborgs 

hälso- och sjukvårdsorganisation använde man sig av dessa mått, men dock beskrev 

man dessa som: 

 

� Bemötande 

� Tillgänglighet 

� Goda medicinska resultat 

Dessa mått kunde jämföras med teorins mått genom att koppla samman bemötande och 

service, tillgänglighet och tid samt goda medicinska resultat och kvalitet. Genom dessa 

resultat klargjordes det att hälso- och sjukvårdsorganisationen har koll på vilka aspekter 

som anses som väsentliga samt att teorin och fallstudiens resultat resulterade i likadana 

mått i detta fall. Förutom det framkom även att tillgänglighet och kvalité/patientsäkerhet 

spelade en central roll vid uppföljningsprocessen.  

5.2.2 MÅL, VISION & STRATEGI  

 

För att strategierna och målen ska nå ut till hela verksamheten är det enligt Kaplan et. 

al., (2002) viktigt att de bryts ned genom alla nivåer i organisationen. 

Fallstudieundersökningens resultat visar att de övergripande målen bryts ned till egna 

mål för att de på så vis ska tas närmare den egna verksamheten.  
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Vad gäller översättning av visionen förklarade Kaplan & Norton (1996) det balanserade 

styrkortets förmåga att översätta visioner och strategier till en sammanhängande 

uppställning av prestationerna i organisationen. Genom detta påstår forskarna att det 

kommer underlätta till att skapa samklang mellan visionen och strategin samtidigt som 

det medför en tydligare bild av visionen. Fallstudieundersökningen visade att Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisationer ville uppnå dess vision och strategi med 

hjälp av det balanserade styrkortet. De ville även kunna urskilja på aktiviteter och 

åtgärder som gör att verksamheten faktiskt skjuter mot målet. Dock var inte kopplingen 

mellan visionen och strategin lika tydlig hos alla på Region Gävleborg. Resultaten 

visade att folktandvården hade en tydligare koppling och att detta var något som de 

lyckats att arbeta bra med inom verksamheten. Ett exempel på det är att informatörerna 

menade att de skulle vara de attraktivaste arbetsgivarna och ha de mest nöjda kunderna. 

Detta menade de kunde uppnås genom att tillhanda hålla kostnadsförslag och minimera 

omgörningar samt ta hand om och värdesätta sina medarbetare.  

 

Under styrkortets andra generation lades det enligt Cobbold & Lawrie (2002) större 

fokus kring de strategiska målen som ansågs vara väsentliga vid utvecklingen av 

nyckelåtgärder till de olika perspektiven. Kaplan et. al., (2002) hävdade att det blivit allt 

vanligare för hälso- och sjukvårdschefer att införa det balanserade styrkortet som ett 

strategiskt verktyg då det ansågs medverkande till fördelar och nackdelar inom 

organisationerna. En anledning till detta förklaras av forskarna som menade att 

styrkortet underlättade implementeringen av strategin i organisationen. Utifrån resultatet 

från studien kan det konstateras att de strategiska målen som finns inom Region 

Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisation medförde utveckling av nyckelåtgärder.  

 

Det framgick däribland att teamarbete och förbättringsarbete var centrala åtgärder för att 

kunna uppnå de uppsatta målen. I samband med detta framhölls även betydelsen av att 

ledning och medarbetare arbetade tillsammans mot att förbättra och utveckla 

verksamheten. Slutligen konstaterades det genom fallstudieundersökningens resultat att 

det var viktigt att ha kunskap om vilka målen var och hur de var utformade samt att 

mätning och resultat användes på rätt sätt. 

5.2.3 UPPFÖLJNING  
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Fallstudieundersökningens resultat visade att utvecklingen av det balanserade styrkortet 

i organisationen var något som alla informatörer förutom en trodde starkt på. Det 

framkom även att de kunde nå utveckling genom att framförallt öka medvetenheten hos 

medarbetarna gällande styrkortets definition, innehåll, arbetssätt och kunskap om 

resultaten. Detta kopplas till tidigare forskning då Ax & Björnenak (2005) menade att 

det skett en stor utveckling av det balanserade styrkortet under de senaste åren. Även 

författarna Berlin & Kastberg (2011) framhöll via sina resultat ur den undersökning som 

de genomfört att styrkortet var en fungerande metod för att styra och utveckla. Utifrån 

denna fallstudieundersökning konstaterades det att styrkortet var en bra metod då det 

framgick att många bland annat använder det för att följa upp prestationen och 

kvalitetsutvecklingen. Det framgick att uppföljningsprocessen bland annat var viktig för 

fortsatt utveckling inom verksamheten. Däribland var tillgänglighet en central del för 

uppföljningsprocessen. Många av informatörerna från studien ansåg att uppföljning var 

bland det viktigaste eftersom att det var under uppföljningen som man kunde se hur det 

gått med mätningarna och vad som bör ändras på. På den frågan svarade en av 

informatörerna att man får det man väljer att följa upp.  

 

Elg et. al., (2013) kom i sin studie fram till att förbättring i vården visat sig bero på 

bland annat uppföljningsaktiviteter, vilket även informatörerna från Region Gävleborgs 

hälso- och sjukvårdsorganisation kunde hålla med om.  

 

Olve et. al., (1999) förklarade att varje perspektiv innehöll olika mått, mål och 

handlingsplaner samt att balansen mellan dessa perspektiv skapade en helhetsbild av 

organisationen, vilket även Berlin & Kastberg (2011) kunde instämma. Resultatet från 

fallstudieundersökningen genererade i splittrade svar angående helhetsbild. De som 

ansåg att styrkortet ledde till skapandet av en helhetsbild av organisationen menade att 

medarbetarna på lägre nivåer inte kände samma sak. De som tyckte att styrkortet inte 

medförde skapande av helhetssyn trodde att det kunde förbättras genom att fler fick vara 

med och påverka beslut kring utformning och mål. Dock kunde det konstateras att 

Folktandvården i Gävleborg ansåg sig få en helhetsbild av organisationen vilket berodde 

på att de utförde rätt mätningar samt alltid involverade sina medarbetare i arbetet.  
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6. BIDRAG  

 
Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur det balanserade styrkortet 

anpassats till offentliga sektorns hälso- och sjukvård med avseende på om det bidragit 

till ett gemensamt språk och en helhetsbild i organisationen. Undersökningen har 

genomförts på Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsorganisationer där 

informatörerna innehaft chef/ansvarighetspositioner inom olika divisioner av 

sjukvården. För att kunna göra en helhetsbedömning kring hur styrkortet fungerade 

inom hela hälso- och sjukvården i Gävleborg valde vi även att involvera folktandvården, 

som är ett bolag inom regionen.  

 
6.1 TEORETISKT BIDRAG 
 

Det balanserade styrkortet som utvecklats av Kaplan & Norton har under flera år 

intresserat många forskare. Bland dessa har många valt att undersöka hur styrkortet, 

som egentligen är utvecklat för den privata sektorn, utvecklats och anpassats inom 

svenska offentliga sektorns hälso- och sjukvårdsorganisationer, där vinstsyfte inte är ett 

av målen.  

 

Berlin & Kastberg (2011) har nämnt att införandet av styrkortet inneburit 

organisationsförändringar, vilket kan vara svårt att genomdriva inom denna typ av 

organisation. Genom denna studie har vi kunnat visa att införandet av det balanserade 

styrkortet kunnat ske inom hälso- och sjukvården. Införandet av styrkortet har varit 

möjligt i samband med en omorganisation, divisionsindelning samt skapande av tre 
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organisatoriska nivåer i verksamheten. Mål och strategier når ut till samtliga nivåer i 

organisationen, som utefter det utför det dagliga arbetet.  

 

Tyngden av att organisationer bör anpassa styrmodellen utifrån de behov som finns 

uppmärksammas av Kaplan & Norton (1993) och Zimmerman (2009). Forskarna menar 

att detta är viktigt eftersom risken annars är att problem uppstår. Vår studie visade att 

man inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg anpassat styrkortet efter de behov 

som finns och därmed inte följde upp ursprungsmodellen helt ut.  

 

Resultaten från Aidemark & Funck (2009) undersökning indikerade på att det 

balanserade styrkortet medförde ett gemensamt språk som kunde användas som en 

allsidig belysning av olika aktiviteter. Denna studie forskade vidare på detta och visade 

att styrkortet även medförde ett gemensamt språk inom Region Gävleborgs hälso- och 

sjukvårdsorganisationer.  En av anledningarna till att man valde att införa styrkortet var 

att det skulle generera i ett tydligare sätt att mäta resultat, vilket bland annat inneburit att 

fokus inte endast ska ligga på de finansiella måtten utan även inkludera viktiga 

händelser utifrån relevanta delar i organisationen. Genom att fokusera på rätt saker och 

bilda gemensamma mål har man kunnat skapa sig en uppfattning om hur framtiden 

kommer att se ut.  

 

Studien indikerar på att kommunikation är en av nycklarna till att det balanserade 

styrkortet ska kunna fungera och kunna skapa ett gemensamt språk i organisationen. 

Inamdar & Kaplan (2002) ansåg att styrkortet främjade till ett samarbete på de olika 

nivåerna i organisationen samt återkopplade ständigt till strategin. Denna studie 

indikerade även på att ständiga kommunikationer mellan de tre organisatoriska nivåerna 

resulterade i att organisationens mål kunnat brytas ned på lägre nivåer och anpassas 

utefter de behov som finns i organisationen.  

 

Resultatet från Berlin & Kastberg (2011) studie indikerade på att det balanserade 

styrkortet bland annat bidrog till att skapa en helhetsbild. Studien indikerar på att 

styrkortet bidrar till en helhetsbild i Region Gävleborgs hälso- och 

sjukvårdsorganisationer med förutsättning att man visste vad som skulle mätas och hur 

man skulle mäta detta, samt att medarbetarna var involverade i arbetet.  Brast något av 
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dessa visade sig att en helhetsbild inte kunde uppnås, bland annat för att medarbetarna 

inte varit involverade i arbetet och att de inte fått vara beslutspåverkande.  

 

6.2 PRAKTISKT BIDRAG 
 

Studien indikerade på att införandet av det balanserade styrkortet i Region Gävleborgs 

hälso- och sjukvårdsorganisationer bidrog till att ett gemensamt språk kunde uppnås. 

Detta genom att man hade likadana övergripande mål som sedan brutits ned till mindre 

mål. Genom kontinuerlig kommunikation mellan de tre organisatoriska nivåerna samt 

möjligheten att kunna jämföra sig med andra kliniker, följa upp och ta lärdom av 

varandra kunde man fokusera på rätt saker och skapa en uppfattning om hur framtiden 

kommer att se ut.  

 

Vad gäller helhetsbild visade studien att de involverade inom Region Gävleborgs hälso- 

och sjukvårdsorganisationer inte var överrens. Vissa ansåg att styrkortet bidrog till att 

en helhetsbild över organisationen uppnåddes medan andra menade att man inte fick en 

helhetsbild då medarbetarna inte varit involverade i anpassningen och utformningen av 

mål och strategi.  

 

Slutligen visade studien att folktandvården kommit längre än resterande hälso- och 

sjukvårdsorganisationer inom regionen. Detta beror dels på att man utvecklat och 

anpassat styrkortet utefter klinikerna samt att man alltid involverat medarbetarna i 

processen. Genom kontinuerliga tavel- och klinikmöten följs viktiga nyckeltal alltid upp 

och åtgärdas om de inte går i rätt riktning. Folktandvården har skapat sina viktiga 

nyckeltal och vet hur de ska mäta och arbeta för att uppnå målen.  

 

Utifrån studiens resultat kan man säga att styrkortet bidrar till ett gemensamt språk, då 

kommunikationens roll är central för samtliga respondenter. Vad gäller helhetsbild 

anser vi att styrkortet bidrar till detta, men med förutsättning att man vet hur man ska 

hantera det!  Vi tror på att man ska ta lärdom av hur Folktandvården i Gävleborg arbetar 

med det balanserade styrkortet och involverar sina medarbetare, för att på det sättet 

kunna införa detta i den egna organisationen och utveckla arbetet med styrkortet 

ytterligare. Som vi tidigare nämnt så har Folktandvården kommit längre med styrkortet 

och därför är ett förslag att resterande divisioner tar lärdom av dessa.  
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6.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING  

 

Då denna studie endast fokuserat på att undersöka hur det balanserade styrkortet 

anpassats till den offentliga hälso- och sjukvården, samt om det lyckats bidra till ett 

gemensamt språk och en helhetsbild utifrån chefer/ansvarigas perspektiv, vore det 

intressant att framtida forskning undersöker och jämför medarbetarnas syn på styrkortet 

med ledningens syn. Ännu en intressant framtida forskning skulle vara att ställa den 

offentliga sektorns hälso- och sjukvård mot den privata sektorn hälso- och sjukvård, där 

mer fokus läggs på det finansiella perspektivets resultat och undersöka om anpassningen 

ser likadan ut eller om den skiljer sig avsevärt mycket.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE REGION GÄVLEBORG  

 

Bakgrundsinformation 

• Vad heter du?  

• Hur länge har du arbetat inom Region Gävleborg? 

• Vilken roll har du inom Region Gävleborg? 

• Hur ser organisationsstrukturen? 

• Hur länge har Region Gävleborg använt det balanserade styrkortet som 

styrverktyg? 

• Hur kommer det sig att Region Gävleborg valde att införa det balanserade 

styrkortet som styrverktyg? 

• Vilka styrverktyg användes innan införandet av det balanserade styrkortet? 

• Hur länge har du varit involverad inom arbetet med det balanserade styrkortet? 

• Har du någon tidigare erfarenhet av det balanserade styrkortet? 

o Om ja: Hur länge och vad?  

 



Examensarbete 2015  Merjem Demir 
Kandidatuppsats   Hanna Wallerstig 

68 
 

Det balanserade styrkortet 

• Vad betyder det balanserade styrkortet för dig? 

• I vilken utsträckning använder ni er av det balanserade styrkortet? 

• Hur och vem fastställer det balanserade styrkortet inom Region Gävleborg? 

• Hur har styrkortet anpassats till Region Gävleborg? 

• Har anpassningen av styrkortet ändrats under åren?  

o Om ja: Hur? Bättre eller sämre?  

• Har det skett några förändringar i verksamheten sedan införandet av det 

balanserade styrkortet? 

o Om ja: Vilka?  

• Är det samma styrkort för hela organisationen? 

o Om nej: Hur skiljer de sig åt?  

• Hur förmedlas styrkortet till de involverade?  

• Anser du att det balanserade styrkortet är ett fungerande och hjälpande 

styrverktyg i organisationen? Motivera 

• Vilka fördelar och nackdelar har det balanserade styrkortet medfört? Motivera.  

• Vad vill ni uppnå genom att använda det balanserade styrkortet?  

Det balanserade styrkortets fyra perspektiv 

• Vilka av de fyra perspektiven (Finansiella, kund, internprocess & lärande och 

utveckling) använder ni? 

• Har ni tillräcklig information gällande de fyra perspektiven inom det balanserade 

styrkortet? 

• Är alla perspektiv lika viktiga för er eller utmärker sig något perspektiv mer? 

• Är perspektiven länkade till varandra?  

• Känner du att det finns en orsak – verkan samband mellan perspektiven?  
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Mål, vision & strategi  

• Vilken vision har verksamheten och vad behöver göras för att denna ska 

uppnås?  

• Har ni strategiska mål?  

o Om ja, vilka och vad anser ni om dessa?  

o Om nej, hur kommer det sig? 

• Hur och vem utformar era mål?  

• Skiljer ni på kort- och långsiktiga mål?  

• Hur är det balanserade styrkortet kopplat till er vision och strategi?  

• Tycker ni att informationen ni får gällande verksamhetens mål är tillräcklig?  

o Om nej, inom vilka delar anser ni att informationen brister?  

• Vilka förutsättningar krävs för att målen ska kunna uppnås?  

• Vanliga möjligheter och hinder som uppkommer? 

• Sker det kommunikation om verksamhetens vision? 

• Hur fungerar kommunikationen?  

• Behöver kommunikationen förbättras? Hur? Motivera.  

Uppföljning 

• Hur arbetar ni med att följa upp utvecklingen i verksamheten och det 

balanserade styrkortet? Vad fokuserar ni på? 

• Använder ni styrkortet för att följa upp prestationen i verksamheten?  

• Använder ni styrkortet för att följa upp kvalitetsutvecklingen? 

• Är uppföljningsprocessen viktig för er?  

o På vilket sätt? Motivera.  

• Ser ni någon utveckling av det balanserade styrkortet i verksamheten? 
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o Om ja: Hur hade ni tänkt gå tillväga för att uppnå detta? 

o Om nej: Varför?  

Har vi missat någon fråga eller är det något som ni vill lägga till?  

Tack för ni tagit er tiden att ta emot oss!   
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BILAGA 5 

 


