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FÖRORD	  
	  
	  
Vi	   vill	   främst	   rikta	   ett	   tack	   till	   respondenterna	  på	  Hörsel-‐	   och	  Balanskliniken	   på	  

Karolinska	   Universitetssjukhuset	   för	   deras	   delaktighet	   i	   studien	   samt	   trevliga	  

bemötande.	   	  Vi	  vill	  även	  tacka	  varandra	   för	  det	  goda	  samarbetet	  samt	   för	  denna	  

givande	  men	   intensiva	   uppsatsperiod	   där	   vi	   har	   fått	  möjlighet	   att	   fördjupa	   våra	  

kunskaper	  om	   styrningen	   inom	  offentlig	  hälso-‐	   och	   sjukvård.	  Vi	   är	  oerhört	  glada	  

över	   att	   vi	   under	   uppsatsens	   gång	   har	   haft	   varandras	   stöd	   vilket	   har	   drivit	   oss	  

framåt	  och	  möjliggjort	  författandet	  av	  denna	  uppsats.	  	  

	  
	  
	  

Uppsala	  den	  5	  juni	  2013	  
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SAMMANFATTNING 
 

Den offentliga svenska hälso- och sjukvården som är styrt av landstinget har 

under historiens gång stött på ett antal finansiella problem, vilket har bidragit 

till behovet av nya styrmedel. Bland annat har balanserat styrkort som 

styrmedel uppmärksammats alltmer då den är ett styrmedel som tar fasta på 

finansiella såväl som icke-finansiella perspektiv. Det primära syftet med 

denna studie är att utforska hur balanserat styrkort anpassas inom offentliga 

hälso- och sjukvårdsorganisationer. Metoden i denna studie är en kvalitativ 

fallstudieundersökning på ett offentligt svenskt sjukhus. Den huvudsakliga 

teorin som presenteras är: processen kring balanserat styrkort samt 

anpassningen av styrkortet inom hälso- och sjukvården utifrån tre valda 

aspekter. Resultaten visar att det existerar styrkort på alla nivåerna i 

organisationen men att det finns obligatoriska styrkortsvariabler som påverkar 

anpassningen av styrkorten. Studien visar även att balanserat styrkort 

modifieras ständigt efter verksamhets behov samt att olika intressenter 

påverkat anpassningen. Slutligen indikerar att det även sker en kontinuerlig 

utvärdering och informationsutbyte inom organisationen vilket underlättat 

anpassningen av styrkortet. Slutsatser som kunnat dras från denna studie är 

att kommunikation utgör en framgångsfaktor för anpassningsprocessen i en 

verksamhet som involverar många intressenter. En ytterligare slutsats är att 

balanserat styrkort är ett flexibelt styrverktyg som är nödvändig för 

anpassningen av styrkortet till sjukvårdskontexten. Dessutom uppvisar 

studiens resultat att det finansiella perspektivet utmärker sig trots att den 

undersökta organisationen är ett offentligt sjukhus som inte har ett uttalat 

vinstsyfte i grunden. 
 

 

Nyckelord: Ekonomisk styrning, Balanserat styrkort, Hälso- och sjukvård, 
Offentlig sektor, anpassning 
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1. INLEDNING 

 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrundshistoria om den offentliga hälso- och 

sjukvården i Sverige och diskuterar de aktörer som är involverade i styrningen, de 

problem som har uppstått samt brister med den traditionella styrningen. Därefter 

presenteras införandet av balanserat styrkort som styrverktyg. Problemdiskussionen 

tar fasta på tre huvudmoment gällande den offentliga hälso- och sjukvården: 

styrningsproblem, förändringsproblem samt problem som kan uppstå med införandet 

av balanserat styrkort. Detta mynnar sedan ut i en forskningsfråga som handlar om 

hur balanserat styrkort anpassas inom den svenska hälso- och sjukvården.  

 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND OM DEN OFFENTLIGA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN I SVERIGE 

 
Den svenska hälso- och sjukvården utgör en central del av det svenska 

välfärdssystemet och dess främsta utmaning är att tillgodose samhällets behov. Det 

är landstingen och kommunernas ansvar att ge medborgarna den hälso- och 

sjukvård de efterfrågar. Ett utmärkande drag hos den offentliga hälso- och sjukvården 

är att verksamheten rör sig med en begränsad tillgång på resurser vilket leder till 

återkommande ekonomiska kriser när efterfrågan på hälso-och sjukvården ökar. 

(Berlin & Kastberg, 2011) Därmed kan det vara intressant att uppmärksamma just 

styrningen inom hälso- och sjukvården. 

 

En viktig aktör inom styrningen av den svenska hälso- och sjukvården är staten som 

via lagar och förordningar styr olika delar av verksamheten. En ytterligare 

utmärkande aktör inom styrningen av den svenska hälso- och sjukvården är läkare 

(Nilsson, 1999), som med sin förskrivningsrätt samt kompetens kan påverka och fatta 

beslut om verksamhetens resurshantering (Harrison & Hunter, 1994). Hur styrningen 

inom hälso- och sjukvården optimeras blir därmed en angelägenhet för många. 
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Eftersom hälso- och sjukvården i Sverige berör många parter är den omfattande till 

karaktären och mycket har hänt under historiens gång som påverkat styrningen. Efter 

andra världskriget och framför allt under 1960- och 1970-talen skedde bland annat en 

snabb utbyggnad av välfärdsstaten och flera framträdande organisatoriska reformer 

genomfördes i Sverige. En av de stora reformerna var när hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) trädde ikraft. Lagen innebar att hälso-och sjukvården kom att präglas av 

en stark decentralisering där landstingen och kommunerna fick ökat ansvar 

(Statskontoret, 2004). Ansvaret för stora delar av den offentliga hälso- och 

sjukvården kom att överföras från staten till kommuner och landsting. Detta ansvar 

kom att innebära att landstingen och kommunerna fick överta finansieringen och 

tillhandahållandet av hälso-och sjukvård i landet. Med den föränderliga kontexten 

hälso- och sjukvården befann sig växte behovet av nya ekonomiska styrmedel och 

den traditionella ekonomistyrningens brister upptäcktes (Olve et al, 1999) 

 

Den traditionella ekonomistyrningen som främst karakteriseras av monetära mått har 

under de senaste decennierna fått möta kritik. Monetära mått visar främst på 

historiska händelser som inträffat i en organisation och utgör inte ett fullständigt 

underlag för långsiktig strategisk inriktning. Detta, i samband med den alltmer ökade 

konkurrensen bland organisationer medförde att det under 1980-talet utvecklades 

flera andra styrmodeller, som inte enbart tog fasta på de finansiella måtten utan även 

integrerade andra aspekter (Olve et al, 1999). Den kritik som fördes mot den 

traditionella ekonomistyrningen med finansiella nyckeltal som primärfokus visar på 

betydelsen av icke-finansiella mätsystem. Mot bakgrund av detta utvecklades 

styrmedel som integrerade både finansiella och icke-finansiella mått. Ett exempel på 

en sådan hybridkaraktär var balanserat styrkort framtagen av Kaplan och Norton 

1992 (Malmi & Brown, 2008). Detta styrverktyg har under det senaste decenniet 

kommit att få en större användning inom hälso- och sjukvården med den anledningen 

att den beaktar en bred uppsättning av olika perspektiv, och inte enbart det 

finansiella. Dessutom ansågs den vara ett styrverktyg som skapar balans i en 

organisations ekonomistyrning. (Biesbe et al. 2012, Aidemark, 2001) 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

1.2.1 STYRNINGSPROBLEM INOM OFFENTLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I 
SVERIGE  

 

Den svenska hälso- och sjukvården har genom historiens gång fått möta flera 

finansiella motgångar. Detta grundade sig i den svaga ekonomin och 

skattesänkningarna som skedde under 90-talet. Under den perioden hade 

landstingen svåra och ibland akuta likviditetsproblem. Mellan åren 1988 till 1991 

hade landstingen minskat sitt egna kapital med 8 % och tredubblat sina skulder. 

(Aidemark, 2001). Landstingen försökte få ordning på ekonomin och budget 

introducerades som styrmedel för att lösa de ekonomiska problemen. Dock 

fokuserade budget endast på finansiella mätetal. Det visade sig att styrning med 

enbart finansiell mätning inte var tillräcklig då den inte integrerar övriga aspekter. Den 

finansiella motgången i den svenska ekonomin bidrog därmed till ett mottagande av 

nya synsätt inom styrningsområdet och balanserat styrkort som styrmodell blev 

uppmärksammat. (Aidemark, 2001) 

 

1.2.2 FÖRÄNDRINGSPROBLEM INOM OFFENTLIG HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD I SVERIGE  

 

När en ny styrmodell introduceras löser man en del problem men samtidigt skapas 

nya (Berlin & Kastberg, 2011). Det kan hända att styrmodeller får svagt genomslag 

på grund av att hälso- och sjukvården är omfattande och komplex (Lundin & 

Söderholm, 1997; Öhrming, 2008). Dessutom omfattas hälso- och 

sjukvårdsverksamheter av en reglering i form av lagar, förordningar samt riktlinjer 

vilket kan bromsa och hindra att styrningsmodeller får genomslagskraft. Utöver detta 

är hälso- och sjukvården starkt präglad av konventioner och nedgrävda 

handlingsmönster som innebär svårigheter vid införandet av nya styrmodeller (Berlin 

& Kastberg, 2011). Kasurinen (2002) som studerat införandet av just balanserat 

styrkort i organisationer menar att det inte alltid är lätt att driva igenom förändringar i 

en organisation då det kan existera barriärer som kan hindra, försena eller förhindra 

förändringar inom organisationer. 
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1.2.3 PROBLEM MED INFÖRANDET AV DET NYA STYRVERKTYGET INOM 
SVENSK, OFFENTLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

Kaplan och Norton (1993) belyser i sin artikel att det balanserade styrkortet som 

styrverktyg inte bör ses som en grundmall som kan appliceras på vilken typ av 

verksamhet som helst utan bör anpassas utifrån verksamhetens behov och situation 

eftersom risken annars finns att problem uppstår. Det är upp till organisationens 

ledning att ta fram ett styrkort som passar verksamheten (Aidemark, 2001). Flera 

forskare är kritiska till balanserat styrkort som styrmedel inom offentliga 

organisationer, då denna modell ursprungligen är riktad mot vinstdrivande, privata 

företag där det finansiella perspektivet prioriteras. Aidemark (2001) har undersökt 

balanserat styrkort som styrmedel inom den offentliga sektorn och med inriktning på 

hälso- och sjukvården. Hans studie visar att införandet av balanserat styrkort kan 

leda till att motstånd uppstår bland medarbetare då ett nytt system kan kännas 

främmande. Aidemark (2001) menar vidare att styrkortet innehar en hierarkisk 

karaktär. Därför bör högsta ledningen informera och öppna upp för deltagande bland 

medarbetarna under utvecklandet av styrkortet för att övertyga dem att acceptera 

den nya styrmetoden (Johansson, 2006). Vidare hävdar Johansson (2006) att inom 

den offentliga sjukvården där det inte riktas lika mycket fokus på finansiella resultat 

kan acceptans för den nya styrmetoden erhållas på grund av styrkortets flexibilitet, 

men även för att styrkortet inte enbart har ett ekonomiskt fokus utan även integrerar 

andra icke-finansiella perspektiv. 

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Mot bakgrund av det ovannämnda är syftet med denna studie att utforska hur 

balanserat styrkort som styrverktyg anpassas inom den offentliga hälso- och 

sjukvården i Sverige. Detta mynnar ut i följande frågeställning: Hur anpassas 

balanserat styrkort i offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer? Då få studier 

behandlar det balanserade styrkortets användning samt hur det anpassas inom den 

offentliga hälso- och sjukvården i Sverige (Aidemark, 2010), bidrar denna studie till 

ett relativt outforskat område. Genom att studera hur balanserat styrkort anpassas i 

offentlig hälso- och sjukvård vill vi öka förståelsen för hur ett styrverktyg som i början 
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var skapat för den privata sektorn kan anpassas i den svenska offentliga hälso- och 

sjukvården.  

 

1.4 AVGRÄNSNING 
 

Studien avgränsas till att studera endast en sjukvårdsorganisation, Karolinska 

Universitetssjukhuset (KS). Avgränsningen motiveras av att sjukhuset är ett av 

Sveriges största vilket kan påverka graden av generaliserbarheten i denna studie. 

Dessutom kunde våra interna kontakter på Hörsel- och Balanskliniken tillföra oss 

information och material som kom att underlätta genomförandet av denna studie. Vi 

vill betona att studien inte ämnar fastställa de exakta mätetalen och målen som finns 

i de olika perspektiven hos styrkortet eftersom studien inte är av deskriptiv art utan 

mer av explorativ karaktär. 

 

1.5 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 

Kapitel två är uppsatsens metoddel och där redogörs tillvägagångssättet för denna 

studie. Därefter beskrivs de teoretiska modellerna i kapitel tre, vilket ämnar ge 

läsaren en förståelse för det studerade området. Vidare i kapitel fyra kommer en 

empirisk redogörelse innehållande en presentation av fallstudieorganisationen samt 

en sammanfattning av sex djupintervjuer. I kapitel fem förs en analys av det samlade 

materialet med utgångspunkt från de teoretiska modellerna. Därefter i kapitel sex förs 

en diskussion utifrån resultaten från analysen och uppsatsens frågeställning. 

Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning. 
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2. METOD 
 

Metodkapitlet inleds med en forskningsstrategi, följt av en forskningsansats och 

studiens angreppssätt. Därefter beskrivs den valda datainsamlingsmetoden som 

består av intervjuer, genomförandet av intervjuer samt urvalet som gjorts i denna 

studie. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet, generaliserbarhet och validitet. 

 
2.1 FORSKNINGSSTRATEGI 

 

Forskningsstrategin i denna studie karaktäriseras av en kvalitativ fallundersökning, 

vilket enligt Merriam (1994) är en intensiv beskrivning och analys av en enda 

företeelse eller enhet. Studien fokuserar på just en företeelse och enhet, det vill säga 

anpassningen av balanserat styrkort på Hörsel- och Balanskliniken på Karolinska 

Sjukhuset. Fördelen med att studera endast en företeelse och enhet är enligt 

Denscombe (2000) att det finns möjlighet att studera på djupet, vilket förklarar valet 

av studiens forskningsstrategi. Genom detta kan studien bidra med en ökad 

förståelse samt fördjupad kunskap inom området. En svaghet med fallstudier som 

Denscombe (2000) påpekar är att det kan uppstå problem med att erhålla insyn till 

det undersökta företaget. Detta utgjorde inte ett hinder då möjlighet gavs att fritt 

tillträda organisationen. Författaren menar vidare på att generaliseringsproblem 

uppstår vid fallstudier då man endast riktar sig in på en enskild situation. Denna 

generaliseringsaspekt kommer att behandlas mer ingående under avsnitt 2.5. 

 

2.2 FORSKNINGSANSATS 
 

Inom samhällsvetenskap skiljer man mellan två forskningsansatser, deduktiv och 

induktiv som tar fasta på samordnandet av teori och empiri. Den deduktiva 

forskningsansatsen utgör den vanligaste föreställningen om sambandet mellan teori 

och empiri. Denna ansats utgår från teoretiska antaganden och handlar om att utifrån 

det man känner till inom ett visst ämne, härleder hypoteser som man sedan testar 

empiriskt. Vår forskningsansats intar en deduktiv karaktär då vi söker huruvida 

empirin bekräftar de teoretiska antaganden om anpassning av balanserat styrkort 

inom sjukvård. Vår intention är inte att studien ska grunda sig i empirin och sedan dra 
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slutsatser som skapar teorier, vilket är det som enligt Bryman (2002) karakteriserar 

induktiv forskningsansats. 

 

2.3 ANGREPPSSÄTT 
 

Kvantitativ och kvalitativ metod är två angreppssätt vars användbarhet beror på de 

forskningsfrågor en uppsats ämnar studera. Hartman (2004) menar att kvalitativa 

studier inte har kvantifiering som mål utan handlar mycket om människors livsvärld 

och hur denne upplever och förhåller sig till sin livsvärld vad gäller olika centrala 

teman som ämnas studera. Vår intention i denna uppsats har varit ett kvalitativt 

angreppssätt då vi inte avser att studera siffror eller fastställa numeriska förhållanden 

som karakteriserar kvantitativa studier. Vi undersöker istället anpassningen av 

balanserat styrkort och målet är att erhålla en nära relation till våra respondenter 

samt få en djupare förståelse av de perspektiv och åsikter i termer av den kontext i 

vilken studien genomförs. Bryman (2002) menar dock på att det finns svagheter med 

kvalitativ forskning. En av dessa nackdelar är att den kan vara subjektiv till 

karaktären då den grundar sig i den intervjuades egna uppfattningar om vad som är 

väsentligt och betydelsefullt. Vi har försökt kringgå detta genom att sprida ut vår 

undersökning och intervjua flera personer på kliniken, bland annat flera controllers 

och chefer. 

     

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

 

2.4.1 INTERVJUER 
 

Intervjuer har varit den datainsamlingsmetod som tillämpats i denna studie, dock har 

även arkivmaterial från respondenter erhållits (se bilaga 2-7). Intervjuer kan vara 

antingen strukturerade där standardiserade frågor ställs till varje respondent, 

alternativt kan intervjuerna vara ostrukturerade.  Denna studie grundar sig i semi-

strukturerade intervjuer då intervjun består av både strukturerade och ostrukturerade 

frågor (Saunders, 2012). En ytterligare förklaring till att en semi-strukturerad intervju 

har tillämpats är att studien intar en explorativ karaktär där syftet är att utforska. 
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Enligt Saunders (2012) är semi-strukturerade intervjuer särskilt lämplig om studien är 

explorativ. Semistrukturerade intervjufrågor innebär att frågor inte nödvändigtvis 

behöver ställas i ordningsföljd utan kan anpassas till situationen (Bryman, 2002). 

Detta förstärker valet av denna datainsamlingsmetod då respondenterna innehar 

olika roller i organisationer och i och med detta uppstår utrymme för 

uppföljningsfrågor vilket är nödvändigt för en studie av explorativ art (Saunders, 

2012). Vidare har intervjuerna varit direkta intervjuer. Anledningen till detta var att 

minimera risken för missförstånd som kan uppstå om intervjuerna hade genomförts 

via exempelvis telefon, då risk för tekniska problem finns. För att ytterligare reducera 

risken för missförstånd spelades intervjuerna in på bandspelare. En nackdel med 

denna datainsamlingsmetod är risken för den så kallade intervjuareffekten som 

innebär att snedvridning av svaren vid ett intervjutillfälle beror på intervjuaren. För att 

undvika att intervjuareffekter uppstår menar Saunders (2012) att det är viktigt att vara 

en god lyssnare och ställa frågor på ett neutralt sätt. Vi har försökt kringgå 

intervjuareffekten genom att inte använda värdeladdade ord och följdfrågorna 

baserades endast på de valda teorierna samt ställdes i samband med när vi ville 

erhålla ett mer utvecklande svar på en specifik fråga. 

 

2.4.2 GENOMFÖRANDE OCH BEARBETNING AV INTERVJUERNA 
 

Då syftet med denna studie var att studera anpassningen av balanserat styrkort inom 

svensk, offentlig hälso- och sjukvård har det varit lämpligt att intervjua personer av 

högre befattning som varit med vid införandet, utformningen samt anpassningen av 

detta styrmedel. De personer som intervjuades har varit en controller för Hörsel- och 

Balanskliniken, controllerchefen för Huvuddivisionen, verksamhetschefen för Hörsel- 

och Balanskliniken, en före detta verksamhetschef från kliniken, samt enhetschefen 

för diagnostik på kliniken och enhetschefen för hörselrehabilitering- vuxna på 

kliniken. Totalt genomfördes sex intervjuer med en respondent för varje 

intervjutillfälle. Respondenterna kontaktades via mail och fick fritt välja de tider som 

ansågs passa dem. I mailet beskrevs ämnet samt syftet som studien rörde sig om 

eftersom möjlighet ville ges åt respondenterna att förbereda sig inför intervjuerna. 

Intervjuguiden som utformades strukturerades efter de valda teorierna för att kunna 
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besvara frågeställningen. Fyra av intervjuerna genomfördes på Karolinska Sjukhuset 

i Solna medan två av dessa genomfördes på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Varje 

intervju tog i genomsnitt 90 minuter att genomföra vilket innebar att det fanns god tid 

att anteckna respondenternas svar. Intervjuerna utfördes på deras fritid vilket ansågs 

vara optimalt för både oss som författare och för respondenterna då frågorna kunde 

ställas och besvaras utan någon form av stress. Dessutom fanns utrymme att ställa 

följdfrågor vilket ansågs viktigt då behov av förtydligande av vissa svar uppstod. För 

att ytterligare minimera risken för misstolkningar av svaren spelades intervjuerna in. 

Enligt Merriam (1994) är det inte alltid fördelaktigt med bandinspelning då det finns 

risk att den tekniska utrustningen brister samt att respondenterna känner en ovilja att 

låta sig bli inspelade. Av den anledningen erbjöds respondenterna anonymitet och vi 

förklarade syftet med bandinspelningen samt att dessa skulle raderas efter 

transkriberingen. Respondenterna fick ta ställning till detta i syfte att stärka 

förtroendet till respondenterna samt skapa en trygghet i samtalet. Vi erbjöds även 

mail- och telefonkontakt vid behov av förtydligande kring tolkningen av svaren. Efter 

att intervjuerna genomförts diskuterade vi som författare med varandra svaren för att 

sedan transkribera materialet och sammanställa dessa under ett resultatavsnitt i 

uppsatsen. Transkriberingen skedde omedelbart efter intervjuerna och fick ta den tid 

som behövdes i syfte att minimera felaktigheter.   

 

2.4.3 URVAL 
 

Bryman (2002) menar att inom kvalitativa studier kan bekvämlighetsurval göras. 

Detta definierar han som: “sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 

för forskaren” En variant av bekvämlighetsurval är den så kallade 

snöbolls/kedjeurvalet som innebär att man använder sig av de personer som man 

initialt valde för studien för att komma i kontakt med ytterligare informanter. Inom den 

kvalitativa dataanalysen skiljer man även på teoretiskt urval som syftar till att 

datainsamling primärs görs för att underlätta genereringen av teorier. Strauss och 

Corbin (1998) menar att det som karakteriserar teoretiskt urval är att urvalet görs 

ända tills en kategori mättas med data, med andra ord att det inte lönar sig att 
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fortsätta med urvalsprocessen eftersom ingen ny data kan erhållas längre från 

empirin. 

 

Vår studie grundade sig i ett bekvämlighetsurval eftersom urvalet påverkades av de 

personer som var tillgängliga just då för undersökningen. Dock bör det poängteras att 

det även finns ett inslag av snöbolls/kedjeurval eftersom vi lyckades komma i kontakt 

med ytterligare respondenter från de personer vi initialt intervjuade. Bland annat 

hänvisade verksamhetschefen till controllern för Hörsel- och Balanskliniken och 

controllern för huvuddivisionen. Dessa två ingår alltså i snöbollsurvalet medan 

verksamhetschefen och enhetschefen för diagnostik ingick i bekvämlighetsurvalet. 

Den före detta verksamhetschefen och enhetschefen för hörselrehabilitering-vuxna 

fick vi kontakt med via den nuvarande verksamhetschefen vilket innebär att även 

dem ingår i snöbollsurvalet.  

 

Vi anser att vår urvalsprocess även har ett inslag av ett teoretiskt urval eftersom den 

pågick tills dess att vi inte fann fler respondenter och tills dess att det empiriska 

resultatet ansågs vara tillräcklig för att besvara studiens frågeställning. Initialt visste 

vi inte hur många respondenter som behövdes för att besvara frågeställningen men 

efter sex djupintervjuer fann vi att det fanns tillräckligt med empiriskt stöd, i synnerhet 

då de erhållna svaren från respondenterna började likna varandra allteftersom. Då 

även arkivmaterial erhölls från respondenterna som tydligt visade på hur styrningen 

såg ut på övriga delar av organisationen samt på grund av tidsbegränsningen 

stannade studien på sex intervjuer.  

 

2.5 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 
 

Denna studie bygger på en kvalitativ fallundersökning där syftet främst varit att 

erhålla tillförlitliga resultat genom att ta hänsyn till studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. En kvalitativ undersökning har hög reliabilitet om resultaten är 

framtagna på ett tillförlitligt sätt (Kvale, 1997). Ett hot mot reliabiliteten i denna studie 

är att dessa intervjuer gjordes på personer på ledningsnivå. Därmed kan det finnas 

en potentiell risk att dessa personer vill framställa den offentliga hälso- och 



Duan,	  C.	  &	  Hijazi,	  A.	  (2013),	  Uppsala	  Universitet	  

 
13 

sjukvårdsorganisationen på ett sätt som tillfredsställer de inblandade aktörerna 

såsom landsting, media och skattebetalare. För att minimera dessa risker har en 

intervjubilaga utformats utifrån studiens frågeställning samt med utgångspunkt i de 

teoretiska modellerna som styrt undersökningen. För att ytterligare öka reliabiliteten 

har studiens innehåll klargjorts för respondenterna. Utöver detta har det 

transkriberade resultatet gåtts igenom med respondenterna för att undvika 

feltolkningar som kan drabba trovärdigheten för denna studie. 

 

Enligt Saunders et al. (2012) innebär validitet graden av tillförlitlighet av de härledda 

slutsatserna. Som tidigare nämnts är den svenska hälso- och sjukvården hårt 

reglerat av landstinget samt beroende av andra aktörer i samhället. Eftersom syftet 

med denna studie var att undersöka anpassningen av balanserat styrkort inom hälso- 

och sjukvården är det optimalt att undersöka personer på ledningsnivå som således 

har närmast kontakt med det styrande landstinget samt varit med i processen vid 

framtagandet och anpassningen av det balanserade styrkortet. Med detta kan 

relevanta slutsatser som är kopplat till studiens syfte och frågeställning härledas från 

undersökningen.  

 

Generalisering innebär huruvida allmänna slutsatser kan dras utifrån studiens 

resultat. LeCompte & Goetz (1984) menar att generaliseringsproblem kan uppstå 

inom kvalitativ forskning på grund av att den består av fallstudier och begränsat 

urval. Vi som författare till denna studie var medvetna om detta och valde därför att 

utföra denna undersökning på ett av Europas största sjukhus för att erhålla en så vid 

bild som möjligt av den svenska offentliga hälso- och sjukvården. Ambitionen är att 

erhålla ett resultat som är gångbart för organisationer i samma bransch, det vill säga 

inom svensk offentlig hälso- och sjukvård. Eftersom den svenska hälso- och 

sjukvården generellt styrs av samma lagar och involverar gemensamma aktörer kan 

dessa resultat i framtiden generaliseras mot liknande organisationer i landet.  
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3. TEORETISKT REFERENSRAM 
 

 
Kapitlet inleds med en teoretisk beskrivning av balanserat styrkort som styrmodell 

och därefter redogörs processen kring balanserat styrkort. Sedan beskrivs 

anpassningen av balanserat styrkort utifrån tre delar som anses vara relevanta för 

hälso-och sjukvården. Dessa är: intressenter, flexibilitet och top-down/down-up. 

 
 

3.1 BALANSERAT STYRKORT SOM GRUNDMODELL 
 
Det balanserade styrkortet presenterades av Kaplan och Norton i Harvard Business 

Review år 1992. Kaplan och Norton (1992) definierar styrkortet enligt följande: 
 

”The Balanced Scorecard is a set of measure that gives top managers a fast but 

comprehensiv view of the business.” 
 

Det balanserade styrkortet introducerades som ett alternativt ledningsverktyg för 

strategisk verksamhetsstyrning för organisationer. Det grundläggande syftet med 

modellen är att styrning i en organisation bör fokusera på andra mått utöver det 

traditionellt finansiella styrtalet (Nilsson et al 2010). De finansiella mätetalen som 

beskriver historiska data var viktiga för dåtidens företag i industrisamhället då fokus 

inte låg på kundrelationer och investeringar i långsiktig kompetens (Kaplan & Norton, 

1999, s.17). Det balanserade styrkortet utvecklades i takt med 

informationssamhällets härkomst där företagen var tvungna att anpassa sig genom 

satsningar i kundvärde, leverantörer, medarbetare, processer, teknologi samt 

innovationer. Det balanserade styrkortet används primärt för att komplettera de 

finansiella styrtalen med icke-finansiella styrtal. Hallgårde (1999) beskriver det 

balanserade styrkortets funktion som ett medel för att tillgodose strategisk inriktning 

åt verksamhetsstyrning samt en modell för att ge mer relevant och strukturerad 

styrning. Styrkortet bör enligt Kaplan och Norton (1999) sträva för att nå ut med 

organisationens strategi samt se till att harmonisera individuella och generella initiativ 

för att nå målkongruens. Vidare klargör författarna vikten av att använda modellen 
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som ett system för kommunikation, information och lärande, inte enbart som ett 

kontrollsystem.  

 

3.2.1 DE FYRA PERSPEKTIVEN  
 

Ett balanserat styrkort bör enligt grundmodellen bestå av fyra olika perspektiv: 

finansiellt, kund, process och lärande. Genom dessa perspektiv skapas en balans 

mellan kort- och långsiktiga mål och mellan de eftersträvade resultaten och de 

variabler som kommer påverka resultaten (Kaplan & Norton, 1999, s.32). Dessa 

perspektiv kopplas även till den långsiktiga visionen och strategin vilket låter 

organisationen fokusera på de olika relevanta målsättningar och mätetal samt tvinga 

organisationen att styra och följa upp den löpande verksamheten vilket påverkar 

framtiden hos organisationen. Därmed bygger det balanserade styrkortet på tre 

tidsdimensioner: igår, idag och i imorgon. Hur organisationer väljer att handla i dag 

kommer att uppvisa både finansiella och icke-finansiella resultat i imorgon.  

 
 

 
 

Figur 1: Det balanserade styrkortets fyra perspektiv 
Källa: Olve, Roy & Wetter 1999, s.22 
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FINANSIELLA PERSPEKTIVET 
Det finansiella perspektivet beskriver hur företagen går tillväga för att uppnå 

långsiktiga mål uttryckt i finansiella termer. Detta perspektiv handlar enligt Kaplan 

och Norton (1992) om att tillfredsställa aktieägarna genom att ta fram finansiella mått 

som mäter huruvida företaget lyckats implementera sin strategi och utföra 

förbättringar. De finansiella målen utgörs av b.la. lönsamhet, tillväxt och 

aktieägarvärde. 
 

KUNDPERSPEKTIVET 

Kundperspektivet belyser vikten för organisationer att kunna identifiera de relevanta 

målgrupperna samt kunna finna de medel som krävs för att tillfredsställa kundens 

potentiella behov. Kaplan & Norton (1992, s.73) betonar i sin artikel vikten av att 

kontinuerligt förbättra sin verksamhet för att erhålla kundåterköp, kundlojalitet och 

kundbevarande. 
 

PROCESSPERSPEKTIVET 

Processperspektivet tar fasta på den interna processen inom ett företag, målet är att 

analysera effektiviteten av verksamheten. Kaplan & Norton (1992, s.74) menar vidare 

på att den interna processen ska anpassas till kundernas preferenser och att dessa 

bör översättas till mått i processperspektivet. 
 

FÖRNYELSE- OCH UTVECKLINGSPERSPEKTIVET  

Detta perspektiv fokuserar på hur företags processer utvecklas och omvandlas 

genom nya arbetsmetoder, ny teknik, nya innovationer och ny kompetens. Kaplan & 

Norton (1992, s.75) betonar även att för att företag ska vara konkurrenskraftiga är det 

vitalt att företag ständigt förnyas och utvecklas. Kaplan & Norton (1999, s.114) delar 

in detta perspektiv i tre huvudsakliga kategorier: medarbetarnas kompetens, 

informationssystemens prestanda och motivation. Då företagen konstant exponeras 

för ett växande informationssamhälle utgör medarbetarnas kompetens en kärna för 

att anpassa sig till utvecklingen. Informationssystemens prestanda handlar om 

medarbetarnas kännedom kring vilka system som tillämpas, vilket är essentiellt för 
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beslutfattande. Motivationskategorin betonar vikten av medarbetarnas motivation i 

arbetet i syfte att prestera optimalt och förbättra verksamheten.  

 
3.3 PROCESSEN KRING BALANSERAT STYRKORT 

 
När en organisation introducerar ett balanserat styrkort i en organisation uppstår fyra 

processer som ledningen bör fokusera på för att nå optimal användning av 

styrmedlet samt för att kunna anpassa styrkortet till den kontext den befinner sig i 

enligt Kaplan och Norton (1996). Dessa processer kan separat och i kombination 

förbättra samt utveckla en organisation för att hålla styrkortet vid liv (Olve, 1999). De 

fyra processerna kring ett balanserat styrkort är översättning av vision och strategi, 

kommunikation och länkning, affärsplanering samt feedback och strategisk inlärning.  

 

 
 

 

 

Figur 5: Processen kring balanserat styrkort 

Källa: Kaplan & Norton, 1996, s.77 
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ÖVERSÄTTNING AV VISION OCH STRATEGI  

De visioner och strategier som fastställts av företagsledningen är inte alltid lätta att 

översätta och omvandla till handlingar på operativ nivå. Därmed blir det viktigt för 

företagsledningen att lyckas översätta och uttrycka dessa övergripande visioner och 

strategier till konkreta mål och mått som medarbetarna förstår och kan handla efter. 

Med hjälp av tydliga målsättningar som återspeglar visionen och strategin drivs 

företaget framåt samt ökar sina fortlevnadschanser och framgångsmöjligheter.  
 

KOMMUNIKATION OCH FÖRMEDLING  

Kaplan och Norton (1996, 1999) menar att styrkortet med dess mål och mått kan 

betraktas som ett kommunikationsmedel, ett språk för att bryta ner den övergripande 

visionen och strategin i den dagliga verksamheten. För att den övergripande visionen 

ska uppfyllas är det viktigt att medarbetarna förstår den samt relationen mellan de 

uppsatta målen och måtten. Därför är det primära syftet i denna process att involvera 

medarbetarna i styrkortet. Det finns tre huvudsakliga sätt att involvera medarbetarna 

och öka deras förståelse och motivation till att arbeta efter den gemensamma 

visionen. Det första är genom olika kommunikations- och utbildningsprogram. Det 

andra är att fastställa konkreta mål som avspeglar den övergripande visionen och 

strategin som medarbetarna bör eftersträva att uppfylla. Det tredje är att integrera 

belöningssystem med måluppfyllelse som ett incitament till att få medarbetarna att 

arbeta i linje med organisationens vision och strategi. 

   

AFFÄRSPLANERING 
Affärsplanering innebär att ledningen i en organisation ska sträva efter att erhålla en 

långsiktig strategisk kontroll över verksamheten genom att sammanlänka den 

strategiska planeringen med den uppställda budgeten (Kaplan & Norton, 2007). 

Ledningens ansvar blir att sätta upp mål för de mått som används, det vill säga mål 

som på tre till fem års sikt kommer att förändra organisationen. Genom att ledningen 

på kort sikt planerar verksamhetens strategi kan de långsiktiga målen uppfyllas. 

Denna planering ger ledningen möjlighet att även ställa upp kortsiktiga delmål för 

både finansiella och icke finansiella mått i styrkortet (Kaplan & Norton, 1999). Enligt 
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författarna ska de strategiska besluten som tas av ledningen vara kopplade till 

verksamhetens behov. 

 
FEEDBACK OCH STRATEGISK INLÄRNING  

Det balanserade styrkortets olika mål och mätetal ger en överblick över en 

organisations nuvarande och framtida ställning. I denna del av processen utvärderar 

organisationen det balanserade styrkortet där möjlighet ges att jämföra den 

övergripande strategin och visionen med de kortsiktiga resultaten. Eftersom 

organisationer befinner sig i en föränderlig miljö är det nödvändigt att ett strategisk 

lärande tillämpas för att förebygga problem samt skapa utrymme för 

förbättringsåtgärder. Detta görs genom att bland annat omformulera en organisations 

vision och strategi vilket är viktigt för en organisations fortlevnad (Kaplan och Norton, 

1999).  

 

3.4. BALANSERAT STYRKORT ANPASSAT TILL OFFENTLIG SEKTOR 
INRIKTAT PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 

Det balanserade styrkortet som grundmodell var enligt Kaplan och Norton (1992) 

ursprungligen riktad på privata företag i näringslivet. Bland annat påpekar de att för 

dessa företag kan det finansiella perspektivet erbjuda ett tydligt och långsiktigt mål, 

men för de icke-vinstdrivande företagen kan det finansiella perspektivet utgöra hinder 

eftersom dessa organisationer måste hålla sina kostnader inom vissa budgeterade 

ramar (Kaplan & Norton 1999). Finansiella mätetal bör inte användas som det 

främsta måttet för att mäta framgången hos dessa organisationer. I en senare artikel 

från 2001 hävdar författarna att balanserat styrkort lämpar sig bättre om det 

appliceras på icke-vinstdrivande organisationer då den inte enbart fokuserar på 

finansiella mätetal. Hallgårde och Johansson (1999) menar att det balanserade 

styrkortet är lämpligt om inte lämpligare för offentliga organisationer med anledning 

av att dessa organisationer har behov av att följa upp mått som inte är endast är av 

finansiell karaktär.  
 
Enligt en rapport från Landstingsförbundet (2000) har balanserat styrkort blivit ett allt 

vanligare styrmedel inom den offentliga hälso- och sjukvården. Aidemark (2001) har 
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genom sina studier funnit att anledningen till detta är för att dessa organisationer som 

inte har vinst som primärfokus betraktar modellen som särskilt lämplig för den 

offentliga verksamheten då den integrerar en uppsättning av olika perspektiv.  
 

 

Många av de som forskat kring användningen av balanserat styrkort inom offentlig 

hälso- och sjukvård har fokuserat på tre huvudsakliga kategorier som presenteras 

nedan:  

3.4.1. INTRESSENTER 
 
Enligt Kaplan och Norton (1993; 1996b, 2001) är det viktigt att utveckla och anpassa 

styrkortet utifrån organisationens situation och behov. Utformningen av styrkortet 

inom hälso-och sjukvårdsorganisationer skiljer sig från andra organisationer då 

medarbetarnas arbetsförhållanden samt patientnöjdhet står i fokus och kan vara 

svåra att översätta, mäta och jämföra med andra organisationer (Zelman, 2003). En 

annan skillnad är att den primära intressegruppen inom dessa organisationer inte 

utgörs av aktieägare (Aidemark, 2001; Bisbe et al, 2012; Voelker, 2001.) Aidemark 

(2001) lyfter de övriga intressenterna och hävdar att dessa måste involveras i 

processen. Primära intressegrupper kan vara patienter och deras familjer, politiker, 

medarbetare, samhällen och administratörer. Även Voelker (2001) nämner 

intressenternas betydande roll inom sjukvården och påstår att patienter utgör en 

viktig intressegrupp. Det som utmärker den svenska hälso- och sjukvården är att 

styrningen sker på regional och lokal nivå där landstingen och kommunerna bär det 

yttersta ansvaret för att styra och organisera hälso- och sjukvården (Berlin & 

Kastberg, 2011). Aidemark (2001) belyser vikten av att det sker ett ständigt 

informationsbyte med de olika intressenterna för att lyckas utforma och implementera 

ett styrkort samt hålla det vid liv. 
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3.4.2 STYRKORTETS FLEXIBILITET  
 

Enligt Aidemark (2001) är balanserat styrkort ett flexibelt styrverktyg som fokuserar 

på flera variabler inom sjukvården såsom arbetskvalitén på sjukhus, patienter, 

medarbetare och processer utan att för den delen ignorera det finansiella 

perspektivet. Voelker (2001) hävdar att hälso- och sjukvårdsorganisationers styrkort 

inom offentlig sektor skiljer sig avsevärt från vinstdrivande organisationer då fokus 

riktas på anpassning av styrkortet utifrån organisationens behov. Inom vinstdrivande 

organisationer hamnar det finansiella perspektivet högst upp i hierarkin medan detta 

inte är fallet i offentliga organisationer. Istället får det finansiella perspektivet en ny 

slags innebörd på grund av avsaknaden av ett uttalat vinstsyfte och handlar då mer 

om organisationens hela resultat snarare än enbart finansiella prestationer. Kaplan 

och Norton (2000) menar att hierarkin av de olika perspektiven inom balanserat 

styrkort samt perspektiven i sig är högst situationsbaserat samt beroende av vilken 

typ av organisation det är.  
 

Trots att Kaplan och Norton ursprungligen utvecklade fyra perspektiv fann författaren 

genom sina studier att organisationer, i synnerhet de inom hälsosjukvården, var i 

behov av att anpassa sina styrkort för att matcha organisationens strategi samt för att 

passa in i den miljö den befann sig i (Zelman, 2003). En anpassning som kan ske 

inom hälso- och sjukvården är att nya perspektiv presenteras. Till exempel kan ett 

medarbetarperspektiv inkluderas, där medarbetarnas kompetens och arbetsmiljö 

mäts och målsätts (Aidemark, 2001., Bisbe et al, 2012,.Voelker, 2001). Zelman 

(2003) understryker att många och varierande perspektiv bör inkluderas i styrkortet 

för att på ett optimalt sätt anpassas till sjukvårdskontexten. Hallgårde (1999) menar 

dock att detta inte är optimalt för alla organisationer då en del är i behov av färre 

perspektiv medan andra är beroende av fler. Gemensamt för dessa författare är att 

det inte går att ändra ett styrkort hursomhelst utan den bör vara anpassad efter den 

miljö den befinner sig i för att uppnå maximal effektivitet.  
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3.4.3. TOP-DOWN ELLER DOWN-UP?  
 

En viktig aspekt i anpassningsprocessen av balanserat styrkort är vilka aktörer som 

är involverade i förloppet.  Enligt grundmodellen är det sjukhusledningen som 

utformar och anpassar styrkortet vilket är ett sätt för de att stärka greppet om 

organisationen, det vill säga top-down styrning (Berlin & Kastberg, 2011). Chow et al 

(1998) betonar vikten av att sjukhusledningen definierar sin vision till de valda målen 

och strategierna för att kunna utveckla ett unikt styrkort utifrån de givna målen. Även 

Bisbe et al (2012) nämner sjukhusledningen som en viktig aktör vid formulerandet av 

organisationens strategier och betonar att dessa bör genomsyra alla nivåer i 

organisationen. Enligt Norrein (2002) ska sjukhusledningen utveckla ett styrkort av 

”top-down” karaktär som sedan anpassas och bryts ner i de nedre nivåerna i 

organisationen. 

 

Berlin & Kastberg (2011) menar att ett annat alternativ skulle vara att istället utnyttja 

medarbetarnas kompetens och initiativförmåga som är utspridd genom 

organisationen och stimulera initiativ ”down-up” vilket bidrar till en empowerment 

styrning där underordnade nivåer får möjlighet att aktivt delta i utformning och 

anpassningsprocessen. Aidemark (2001) förklarar också betydelsen av 

kommunikation mellan de olika nivåerna inom en hälso- och sjukvårdsorganisation 

när visioner ska omvandlas till strategier. Studien som Aidemark (2001) genomförde 

på Jönköpings sjukhus visade att medarbetarna inte ansåg att styrkortet var ett top-

down verktyg som sjukhusledningen endast sysslade med utan även ett down-up 

verktyg då de ansåg att de kunde påverka och bidra till anpassningen av styrkortet. 

Vidare menar han att denna kommunikation är essentiell för att öppna upp för 

diskussioner om styrkortet mellan klinikerna på ett sjukhus. Även Bisbe et al (2012) 

lyfter kommunikation som avgörande faktor för att på ett optimalt sätt sprida 

information om styrkortet och dess element. En studie genomförd av Norrein (2002) 

visade att medarbetarna ansåg att man inte skulle påskynda processen av 

utformandet av styrkortet och dess implementering. De ansåg att inlärning, 

diskussioner och konsensusbyggande gällande styrkortet var nödvändiga 

komponenter vid anpassning av styrkort inom offentlig hälso- och sjukvård.  
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3.5 KRITIK MOT BALANSERAT STYRKORT 
 

Trots att balanserat styrkort uppmärksammats i allt högre grad återfinns även kritik 

mot den som styrverktyg. Nörreklit (2000) riktar betydande kritik mot styrkortet och 

dess grundläggande antaganden. En kritik som hon lyfter fram är de kausala 

sambanden mellan måtten. Hon ifrågasätter huruvida det existerar ett sådant orsak-

verkan kausalitet. De frågor hon ställer sig förefaller vara: vilken direktion har denna 

kausalitet, leder kausaliteten till ett givet resultat och fungerar det att mäta på det sätt 

som grundmodellen menar på? Nörreklit (2000) ifrågasätter också faktumet att det 

existerar ett enkelriktat, linjärt samband mellan perspektiven i balanserat styrkort 

vilket Kaplan och Norton (1999) förespråkar då de menar att ett perspektiv influerar 

ett annat. Nörreklit (2000) anser att samtliga perspektiv influerar varandra fram och 

tillbaka och ger därmed upphov till ett flerriktat samband. Det bör även påpekas att 

Voelpel, Leibold och Eckhoff (2006) menar att modellen är för rigid till karaktären och 

att den inte beaktar de förändringar som kan uppstå i en organisations omgivning 

samt ignorerar de faktorer som inte kan kategoriseras eller identifieras inom de fyra 

perspektiven. 

 

Vidare betonar Nörreklit (2000) att balanserat styrkort innehar en top-down karaktär 

då den grundar sig i och är konstruerad utifrån en organisations övergripande 

strategi. För att implementeringen av styrkortet ska få den eftersträvande effekten är 

det väsentligt att strategin är korrekt formulerad. Nörreklit (2000) menar att detta är 

en viktig förutsättning då modellen kan vara svårhanterlig i en dynamisk miljö. Brist 

på en korrekt, formulerad strategi kan medföra att den inte får den önskvärda 

effekten i företaget som ledningen initialt ville ha. Johansson et al. (2006) bygger 

vidare på Nörreklits resonemang och menar att en implementering av en top-down 

modell riskerar att misslyckas på grund av det tillvägagångssätt som används vid 

implementeringen. För att minimera riskerna menar han att en implementering av ett 

balanserat styrkort kräver att ledningen lyckas sälja konceptet och övertyga 

organisationsmedarbetarna. Vidare menar han att det bör erbjudas möjlighet att 

förstå och lära sig om den strategi som ska användas samt de potentiella 

utvecklingsmöjligheterna. Han ifrågasätter om detta kan uppnås då balanserat 
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styrkort är en top-down-modell, vilket kan begränsa möjligheterna för medarbetarna 

att lära sig och kan hämma kreativitet, då medarbetarna huvudsakligen behandlas 

som objekt som ska anpassas till modellen. Denna personalmedverkan genererar en 

omedveten förståelse och en dynamik inom organisationen som krävs för att 

styrkortet ska skapa ett reellt värde och bli resultatrikt för företaget. 
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4. RESULTAT 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av fallstudieorganisationen och därefter 

följer en sammanfattning av de sex genomförda intervjuerna.  
 

4.1 FALLSTUDIEBAKGRUND 
 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och bildades den 

1 januari 2004 genom en sammanslagning av Huddinge Universitetssjukhus (HS) 

och Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholms län. Sjukhuset omsätter årligen 12,4 

miljarder kronor och ägs av Stockholms läns landsting. Hela organisationen består av 

tre nivåer: sjukhusnivå, divisionsnivå och kliniknivå, varav den förstnämnda är den 

högsta nivån. Sammanlagt finns det sju divisioner som i sin tur består av sjuttio 

kliniker. I samband med sammanslagningen mellan HS och KS år 2004 

introducerades balanserat styrkort på Karolinska Universitetssjukhuset som ett nytt 

strategisk managementverktyg. (Karolinska sjukhuset, 2013). De som var 

involverade i processen av framtagandet av det övergripande styrkortet var 

sjukhusledningen som bestod av sjukhusdirektörer, divisionschefer och stabschefer. 

Arbetet sattes igång med att fastställa visioner och mål som skulle genomsyra 

organisationen. Styrkortet fastställdes av sjukhusledningen och bestod av fyra 

perspektiv: samhälle/kund, medarbetare, process/utveckling och ekonomi. Dessa 

kom att gälla för samtliga tre nivåer på KS, det vill säga sjukhusnivå, divisionsnivå 

och kliniknivå (se bilaga 4, 5, 6).  
 

Denna studie har avgränsats till Hörsel-och Balanskliniken som tillhör 

Huvuddivisionen. På Hörsel- och Balanskliniken har ett styrkort tagits fram utifrån det 

övergripande styrkortets utformning från sjukhusledningen. Det finns tre viktiga 

beståndsdelar i det styrkort som utformats på Hörsel- och Balanskliniken. Det första 

är visionen, som innebär att sjukhuset strävar efter att ge vård av utmärkt kvalitet och 

säkerhet samt prioritera patienten. Den andra är de långsiktiga målen som bör vara 

uppfyllda år 2015. Dessa tar fasta på att bidra med säker vård, tidseffektivitet samt 

hållbar kostnadsutveckling. Den tredje och sista utgörs av de långsiktiga strategierna 

som innebär att kliniken fortsätter arbeta med kulturförändring samt att bredda och 
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fördjupa flödesarbetet genom att införa standardiserade arbetssätt och nya 

samarbetsformer. Visionerna, målen samt strategierna är lika för samtliga tre nivåer, 

(se bilaga 3). 

 
4.2 SAMMANFATTNING AV DE SEX INTERVJUERNA 

 

Sammanlagt har sex intervjuer genomförts i denna undersökning. De personer som 

intervjuats har varit en controller för Hörsel- och Balanskliniken, controllerchefen för 

Huvuddivisionen, verksamhetschefen för Hörsel- och Balanskliniken, en före detta 

verksamhetschef från kliniken, samt enhetschefen för diagnostik på kliniken och 

enhetschefen för hörselrehabilitering- vuxna på kliniken. Samtliga menade att 

anledningen till att KS införde balanserat styrkort var för att det var en trend som dök 

upp inom den typen av verksamhet internationellt, men organisationen såg även spår 

av dessa tankegångar nationellt. Respondenterna menade att införandet av styrkortet 

var nyttigt för verksamheten då styrkortet möjliggjorde integrerandet av flera aspekter 

utöver det ekonomiska. Controllern och controllerchefen för Hörsel- och 

Balanskliniken berättade att förr hade styrningen ett större fokus på budget, 

årsrapporter och resultaträkningar men då dessa främst besvarade de finansiella 

frågorna, var det fördelaktigt att integrera fler perspektiv och i synnerhet icke-

finansiella perspektiv. 
 

Verksamhetschefen klargjorde att eftersom KS är en offentlig organisation som styrs 

av landstinget är de beroende av att formulera mål som tillfredsställer landstinget 

men även politiker.  Enhetschefen för hörselrehabilitering-vuxna berättade att KS 

ställer upp kort- och långsiktiga mål då den svenska hälso- och sjukvården befinner 

sig i en föränderlig miljö där flera aktörer är inblandade. Han menade att behovet av 

långsiktiga mål är nödvändiga men att dessa kan komma att modifieras under tiden, 

därav att man även ställer upp kortsiktiga mål för att överskåda organisationens 

behov idag och i framtiden. Dessa målformuleringar menar samtliga respondenter att 

är nödvändiga för att möjliggöra förändringar i organisationen.  
 

Samtliga respondenter klargjorde att det finns ett övergripande styrkort på 

sjukhusnivå som är basen för allt. Styrkortet på den övergripande nivån består av 
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fyra perspektiv: samhälle/kund, medarbetare, process/utveckling och ekonomi. 

Dessa perspektiv är en del av styrkortet som finns i verksamhetsplanen på samtliga 

tre nivåer i organisationen. Verksamhetschefen och enhetschefen för diagnostik 

berättade att perspektiven ska gälla för samtliga nivåer i organisationen (se bilaga 4, 

5, 6). Utifrån det övergripande styrkortet som fastställs av sjukhusledningen utformar 

varje division på sjukhuset ett eget styrkort. Dock finns det obligatoriska mål och 

mätetal, det vill säga styrkortsvariabler på sjukhusnivån som divisionsstyrkorten 

måste innehålla. Dessa variabler är märkta med asterix* (se bilaga 4, 5). 

Divisionerna får sedan välja att modifiera och komplettera sina styrkort med variabler 

som de anser är viktiga för deras verksamhet och byta ut dessa om det är 

nödvändigt (se bilaga 5). Respondenterna påpekade att det överlag inte är så stor 

skillnad mellan divisionerna vad gäller styrkorten. Vidare berättade de att det även 

existerar ett styrkort på kliniknivå som utformats och anpassats efter den division det 

tillhör. Även här måste klinikstyrkorten innehålla de obligatoriska styrkortsvariablerna, 

märkta med asterix*, från sjukhusnivån men klinikerna har precis som divisionerna 

möjlighet att modifiera och komplettera sina styrkort efter verksamheten (se bilaga 6). 

Respondenterna berättade även här att det inte är stor skillnad mellan 

klinikstyrkorten på KS. En annan viktig aspekt som samtliga belyste var att det också 

finns obligatoriska styrkortsvariabler som inte är märkta med asterix men som även 

måste finnas med i alla styrkorten i nivåerna. Exempel på sådana obligatoriska 

styrkortsvariabler är: patientnöjdhet i samhälle/kundperspektivet, frisktal i 

medarbetarperspektivet, andel patienter som skrivs ut före klockan 12 i 

process/utveckling perspektivet och resultat jämfört med budget i 

ekonomiperspektivet (se bilaga 4, 5, 6). 
 

Samtliga betonade vikten av att styrkortet är ett flexibelt styrverktyg, den utvecklas 

och modifieras ständigt efter verksamhets nuvarande behov eftersom man alltid 

strävar efter förbättring och utveckling. Ett exempel respondenterna angav var 

“ledningstavlan” som fungerar som en påbyggnad av det övergripande styrkortet. 

Denna ledningstavla belyser och integrerar fler aspekter såsom miljöindikatorer och 

kvalitetsindikatorer, något som det ursprungliga styrkortet inte tar fasta på. Den 

främsta orsaken till att en ledningstavla presenterades var för att KS ansåg att 
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styrkortet inte var fullt tillräckligt. Idén kom ursprungligen från medarbetarna som ville 

integrera nya samhälleliga aspekter i styrningen. Controllern menade att de har utgått 

från ursprungsmodellen men har modifierat och förfinat den: “Vi har utgått från den 

ursprungliga grundmodellen och försökt applicera den så att den passar i 

sjukvårdskontexten och bytt ut några perspektiv. Jag tycker att det övergripande 

styrkortet är påbyggt, förfinat. Den har modifierats sedan introduktionen och byggs 

ständigt på”. Den före detta verksamhetschefen berättade att styrkortet är flexibelt till 

karaktären då ledningen har friheten att integrera de perspektiv som är nödvändiga 

för att anpassa styrkortet till den verksamhet som organisationen bedriver. 
 

På frågan huruvida alla perspektiv är lika viktiga menade samtliga att det inte 

existerar någon gradering i viktighetsgrad. Respondenterna belyste även att 

perspektiven influerar varandra fram och tillbaka. Exempelvis berättade 

controllerchefen att på sjukhuset arbetar djupgående med att patientens resa ska gå 

på smidigast sätt. Flödet ska flyta på och det ska inte uppstå några flaskhalsar. Om 

flödet flyter på uppstår inte heller problem med ekonomin. Perspektiven är således 

sammanhängande. Trots att perspektiven inte rangordnas underströk de att fastän 

att KS är en offentlig organisation som inte har ett vinstsyfte i grunden har de 

fortfarande krav från landstinget att erhålla ett positivt resultat då det är det styrande 

organet. Verksamhetschefen poängterade att: ”I första hand är det 

ekonomiperspektivet som landstinget mäter oss på. Den är otroligt styrande. 

Ekonomiperspektivet bör inte bortprioriteras på KS som offentlig sektor”. Samtliga 

respondenter betonade även att det existerar en orsak-verkan kausalitet mellan 

måtten i perspektiven. 
 

Huruvida anpassningen av styrkortet skedde på top-down eller down-up nivå 

klargjorde respondenterna att införandet i sig är top-down då det är sjukhusledningen 

som bär huvudansvaret för utformningen av det övergripande styrkortet. Det är viktigt 

att de utformar ett styrkort som passar hela organisationen och som kan brytas ner 

till divisionsnivå och kliniknivå. Styrkorten på samtliga tre nivåer bygger på 

sjukhusets verksamhetsplan där vision och strategi ingår och innehåller obligatoriska 

styrkortsvariabler från den högsta nivån (se bilaga 4, 5, 6). Samtliga respondenter 

var också väl införstådda med styrmodellen och med sjukhusets vision och strategi 
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och betonade att visionerna och strategierna fanns på alla tre nivåers 

verksamhetsplaner. Vidare berättade respondenterna att införandet av styrkortet inte 

enbart sker top-down utan även down-up då medarbetare även har möjlighet att 

påverka anpassningen av balanserat styrkort genom olika distributionskanaler såsom 

intranät, informatörer, informationsträffar, möten. Enhetschefen för 

hörselrehabilitering-vuxna berättade att: “kommunikationen är nödvändig för att 

anpassningen av styrkortet till verksamheten ska ske på rätt sätt, då organisationen 

består av många medarbetare och involverar ett helt samhälle”. Respondenterna 

berättade även att de har ett diskussionsforum på sitt intranät där sjukhusdirektören 

bjuder in alla till diskussion. Det förs dialoger om allt som rör styrningsfrågor och 

medarbetarna får chansen att komma med synpunkter och förslag på ändringar. En 

av respondenterna påpekade att: “Idéer bollas fram och tillbaka och ledningen tar 

sedan ställning till medarbetarnas åsikter och förslag, eftersom många gånger är det 

medarbetarna som är närmast verksamheten”. Skulle missnöje uppstå bland 

medarbetarna gällande anpassningsprocessen ser ledningen till att beakta samtligas 

åsikter och bearbeta en lösning på dessa för att nå konsensus. Dessutom träffas 

medarbetarna och diskuterar nuläget, aktiviteter och mål som ska uppnås vid 

klinikrådet som hålls en gång i månaden. Medarbetarna engageras också i 

anpassningsprocessen genom olika informationsmöten som de benämner APT-

möten men också via seminarier, intranät, veckobrev och chefsinfobrev. Vidare 

berättade den före detta verksamhetschefen att de även infört en cafémodell sedan 

introduktionen av balanserat styrkort. Cafémodellen innebär att medarbetarna delas 

in i olika grupper och ges möjlighet att diskutera olika förslag och förbättringar på 

styrkortsperspektiv. Detta görs vid olika cafébord, där varje cafébord ska 

representera ett perspektiv i styrkortet. Sedan beblandas grupperna och 

medarbetarna går till nästa bord för att diskutera nya perspektiv.  
 

Huruvida balanserat styrkort är kopplat till organisationens vision och strategi ansåg 

respondenterna att styrkortet på kliniken är kopplat till det styrkort som finns på 

divisionen och det övergripande styrkortet som finns på sjukhusledningen. Dessutom 

är det också kopplat till verksamhetsplanerna, där även vision och strategi ingår. 

“Patienten alltid först” är KS främsta vision och som genomsyrar hela verksamheten 
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där patientnöjdhet högre än 75 % avseende delaktighet är ett mål som ska vara 

uppfyllt år 2015 (se bilaga 3). Enhetschefen för hörselrehabiliteringen-vuxna och den 

före detta verksamhetschefen berättade att ledningen har som mål att de 

övergripande visionerna och strategierna ska nå ut till samtliga i organisationen. För 

att lyckas med detta finns visionerna och strategierna på samtliga verksamhetsplaner 

på de tre nivåerna. För att säkerställa att visionerna och strategierna följs samt att 

medarbetarna är införstådda i dessa har ledningen valt att bryta ner visionerna och 

strategierna till konkreta mål och mått. Enhetschefen för hörselrehabiliteringen - 

vuxna exemplifierade detta med att en av deras övergripande visioner är att de ska 

vara snabba, tillgängliga och effektiva för sina patienter. För att medarbetarna ska 

kunna arbeta efter denna vision har ledningen bland annat valt att införa ett mätetal i 

samhälle/kundperspektivet som heter: Antal patienter som väntat mer än 30 dagar till 

nybesök” (se bilaga 4, 5, 6). Tanken är att detta antal ska minimeras med åren och 

förhoppningsvis reduceras till noll i framtiden. Den före detta verksamhetschefen 

berättade även att verksamheten sedan introduktionen av balanserat styrkort infört 

något som heter “mina utmaningar” som ett komplement till styrkortet. Syftet är att 

samtliga medarbetare skriver minst en utmaning på varje perspektiv som denne ska 

jobba med under året, exempelvis hur ens arbetsinsats kan kopplas ihop med målen. 

Anledningen är att ledningen vill att medarbetarna ska vara väl införstådda med 

målen i organisationen som då avspeglar den övergripande visionen och 

strategierna. Han belyste att: “Det var sjukhusdirektören som kom på mina 

utmaningar. Han ville att alla medarbetare skulle skriva om minst en utmaning på 

varje perspektiv som man ska jobba med under året. Totalt sett har vi 15 000 

medarbetare på sjukhuset och om alla skrev tre utmaningar blir det sammanlagt 45 

000 utmaningar. Dessa utmaningar blir som en drivkraft för oss och ett sätt för oss att 

säkerställa att våra medarbetare förstår den genomgripande visionen på 

organisationen. 
 

En av framgångsfaktorerna för anpassningen av styrkortet enligt enhetschefen för 

hörselrehabiliteringen-vuxna och den före detta verksamhetschefen har varit den 

kontinuerliga utvärderingen av styrkortet vad gäller sambandet mellan vision, strategi 

och mål och resultat. På detta sätt menar de att problem kan förebyggas i god tid då 
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hälso- och sjukvården möter utmaningar varje dag. Denna form av utvärdering sker 

genom diskussioner både från ledningen och från medarbetarna via APT-möten, 

seminarier samt intranätet. Detta är enligt verksamhetschefen en metod för att 

erhålla konstant kompetensutveckling och kunskapsinlärning bland medarbetare 

gällande styrningen. Controllern ansåg att den kritiska framgångsfaktorn har varit att 

det har varit en process som har fått ta den tid som behövts, vilket medfört att de har 

lyckats med styrkortet. De övriga intervjuade belyste att de kritiska framgångsfaktorer 

har varit hela medarbetarskaran: läkare och sjuksköterskor (som tar hand om 

patienter), audionomer (som mäter hörseln), en fungerande reception och ingenjörer 

som utvecklar system. Vad gäller framtagandet av handlingsplaner betonade 

samtliga respondenter att det på KS har tagits fram en handlingsplan på alla 

divisioner och nivåer i syfte att kompletta styrkortet och visa på de åtgärder som ska 

vidtas för att förverkliga de uppsatta målen och visionen (se bilaga 7). I 

handlingsplanerna som de kallar PDSA-modellen ingår fyra huvudmoment: 

 

1. Plan: Detta moment handlar om att definiera nuläget samt prioritera förslag på 

förbättringar  

2. Do: I detta moment diskuteras förbättringsarbetet som utförs av en arbetsgrupp. 

Förbättringarna följs upp på en förbättringstavla och diskuteras sedan på APT-

mötena. 

3. Study: I detta moment utvärderas, diskuteras och analyseras mätetal..  

4. Act: Detta moment tar fasta på att om förbättringsförslaget är en framgång ska det 

implementeras i verksamheten. 
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5. ANALYS 
 

I denna del av uppsatsen analyseras det samlade materialet utifrån de valda 

teorierna för att kunna besvara frågeställningen till denna studie, det vill säga hur 

balanserat styrkort anpassas inom svensk offentlig hälso- och sjukvård. Den första 

delen av detta kapitel består av en analys av anpassningen av styrkortet enligt teorin 

om processen kring balanserat styrkort. Därefter förs en analys av anpassningen av 

styrkortet inom hälso- och sjukvården, utifrån tre valda aspekter: intressenter, 

flexibilitet och top-down/down-up.   

 

5.1 ANPASSNING AV STYRKORTET ENLIGT TEORIN OM 
PROCESSEN KRING BALANSERAT STYRKORT 

 

Utifrån den genomförda undersökningen kan det konstateras att KS vision som 

fastställts av sjukhusledningen genomsyrar samtliga tre nivåer i organisationen. 

Controllerchefen och controllern påpekade båda att visionen har brutits ner och 

kommunicerats ut till hela organisationen och att styrkorten på alla nivåer är identiska 

med varandra samt kopplat till organisationens övergripande vision och mål. Detta 

resonemang överensstämmer med Kaplan och Norton (1999) antagande om att 

visionen ska vara väl förankrad i hela organisationen samt att den ska engagera 

många medarbetare för att underlätta anpassningsprocessen. Vidare menar Kaplan 

och Norton (1999) att det är viktigt att översättningen av organisationens 

övergipande visioner och strategier ska ske genom utformning av konkreta mål och 

mått som medarbetarna kan göra sig införstådda på, vilket är den första processen 

kring balanserat styrkort. Samtliga respondenter från Hörsel- och Balanskliniken 

berättade att inte enbart på deras klinik utan även på övriga kliniker sker en 

kontinuerlig mål förtydligande och uppdatering av mått som informeras ut på de olika 

informationsmöten för att integrera samtliga kliniker på KS. Utifrån detta kan det 

alltså konstateras att sjukhusledningen strävar efter att översätta organisationens 

vision och strategi till konkreta mål och mått för samtliga involverade för att underlätta 

anpassningsprocessen och öka chanserna till fortlevnad och framgångsmöjligheter. 
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Vårt resultat visar att styrkorten och måtten har anpassats till den miljö den befinner 

sig i samt brutits ner i detalj och till den nivå att konkretisering och förståelse för 

styrkortet och målen erhållits.  Samtliga intervjuade berättade att varje division och 

klinik har utformat och anpassat ett eget styrkort baserat på det övergripande 

styrkortet som fastställts av sjukhusledningen. Dock kan styrkorten modifieras efter 

verksamheten förutsatt att de innehåller vissa obligatoriska styrkortsvariabler från det 

övergripande styrkortet som måste gälla för samtliga divisioner och kliniker i 

organisationen (se bilaga 4, 5, 6). Att det ges utrymme för modifiering och 

komplettering med nyckeltal indikerar på att anpassningen av styrkortet är situations 

anpassat samt att det övergripande styrkortet som brutits ner underlättat 

anpassningen av de separata styrkorten på de enskilda divisionerna och klinikerna.  

 

Med hjälp av teorimodellen (se figur 2) kan KS:s kommunikation och förmedling, som 

är den andra processen göra sig i uttryck genom att verksamheten introducerat “mina 

utmaningar” i sina verksamhetsplaner, vilket fungerar som ett komplement till 

styrkortet och som ett sätt att integrera medarbetarna. Att samtliga medarbetare har 

möjlighet att skriva minst en utmaning på varje perspektiv som denne ska jobba med 

under året visar på vikten av att involvera medarbetarna i anpassningsprocessen av 

styrkortet samt betydelsen av att de ska vara väl införstådda med målen i 

organisationen. Vårt resultat indikerar även på att KS endast tillämpar sig av två av 

de tre sätten som Kaplan och Norton (1999) nämner vad gäller att låta medarbetarna 

påverka anpassningsprocessen, varav det första är genom olika kommunikations- 

och utbildningsprogram medan det andra är genom fastställandet av konkreta mål 

som avspeglar den övergripande visionen och strategin. Att integrera 

belöningssystem med måluppfyllelse som ett incitament till att få medarbetarna att 

arbeta i linje med organisationens vision och strategi, vilket är det tredje sättet enligt 

Kaplan och Norton (1999), verkar inte vara aktuellt inom organisationen. 

 

Den tredje processen i den teoretiska modellen som är affärsplanering handlar om 

hur en organisation går tillväga för att uppnå långsiktig strategisk kontroll över sin 

verksamhet. Som tidigare nämnts är KS en organisation där flera samhällsaktörer är 

involverade i styrningen. Därmed blir affärsplaneringen nödvändig för att kunna 
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formulera både kort- och långsiktiga mål då balanserat styrkort bygger på de tre 

tidsdimensionerna: igår, idag och i morgon. De resultat som KS uppvisar idag kan 

påverka de olika aktörerna på längre sikt. Affärsplaneringen fungerar därför som ett 

medel för att erhålla långsiktig strategisk kontroll över organisationen och för att 

kunna anpassa verksamheten utifrån de befintliga behoven som en organisation 

möter. Den strategiska planeringen blir således beroende av de olika aktörernas 

behov och intressen. Samtliga respondenter menade att mål som ställs upp för de 

mått som används är nödvändigt för att möjliggöra samt öppna upp för 

organisationsförändringar. Detta underlättar troligtvis anpassningen av balanserat 

styrkort i den svenska hälso- och sjukvården då organisationsförändringar tämligen 

kan vara svåra att genomföra i en organisation som berör många aktörer (Berlin & 

Kastberg, 2011).  

 

Den fjärde och sista processen kring ett balanserat styrkort som är utvärdering och 

strategisk inlärning handlar om hur en organisation jämför den övergripande strategin 

och visionen med de kortsiktiga resultaten. Historien kring den svenska hälso- och 

sjukvårdens finansiella motgångar visar att behovet av utvärdering av befintliga 

styrmedel varit nödvändig för att hålla en verksamhets styrmetod levande. Utifrån vår 

undersökning kan det konstateras att KS är en organisation som är i behov av 

utvärdering och strategisk inlärning då KS har ett stort behov av att kunna förebygga 

problem i god tid då den är beroende av flera aktörer som exempelvis landsting, 

skattebetalare, patienter m.fl. Framgången kring KS val och hantering av ett 

styrmedel blir således en angelägenhet för de olika aktörerna. Enligt en av 

respondenterna har framgången för anpassningen av styrkortet varit den 

kontinuerliga utvärderingen av styrkortet vad gäller sambandet mellan vision, strategi 

och mål och resultat samt den ständiga kommunikationen. Dessa 

utvärderingsmodeller i form av diskussioner, APT-möten, seminarier samt intranät är 

ett sätt att sträva efter långsiktig strategisk inlärning bland de 15000 medarbetare på 

KS.  

 

Ett ytterligare sätt att förstärka den strategiska inlärningen på KS har varit genom de 

så kallade handlingsplanerna som är utformade för samtliga divisioner och nivåer, i 
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syfte att komplettera styrkortet och visa på de åtgärder som ska vidtas för att 

förverkliga de uppsatta målen och visionen. Att samtliga handlingsplaner som finns 

på KS har utformats utifrån PDSA-modellen indikerar på att hela organisationen 

använder sig av liknande styrverktyg för att uppnå de övergripande målen och 

visionerna från sjukhusledningen.  

 

På KS och framförallt på Hörsel-och Balanskliniken ges det utrymme och möjlighet 

för samtliga involverade att löpande ifrågasätta styrverktyget samt komma med 

förslag i syfte att förbättra utvecklingen och anpassningen av styrkortet till 

verksamheten. Kommunikation är således ett viktigt verktyg för att medarbetarna ska 

ha möjlighet att påverka och driva igenom förändringar av styrkortet genom olika 

distributionskanaler. Ett exempel är den så kallade Café-modellen som möjliggör 

förbättring och utveckling av verksamheten. Denna kontinuerliga utvärdering och 

strategiska inlärning samt kommunikation mellan ledningen och medarbetarna utgör 

essentiella byggstenar för det balanserade styrkortets anpassning och överlevnad i 

den offentliga hälso- och sjukvården. Detta utmärks särskilt då den är ett relativt nytt 

styrmedel i den offentliga hälso- och sjukvården (Bisbe et al., 2012).  

 
 

5.2 ANPASSNING AV BALANSERAT STYRKORT INOM OFFENTLIG 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

5.2.1 INTRESSENTER 
 

Det är av betydelse att påpeka att KS är en offentlig organisation som till största 

delen styrs av landstinget. En av respondenterna hävdade att trots att KS inte har ett 

vinstsyfte i grunden har de krav från landstinget att uppnå finansiella mål som finns 

uppställda samt hålla budgeten i balans. Att KS är starkt styrt av landstinget som 

utgör en av deras intressenter samt årligen måste leverera ett positivt resultat 

indikerar på att ekonomiperspektivet prioriteras och fortfarande utgör en viktig del av 

deras styrning trots att det inte existerar ett uttalat vinstsyfte. Vårt resultat 

överensstämmer således inte med Kaplan och Nortons (1999) antagande om att det 
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finansiella perspektivet kan utgöra hinder för offentliga organisationer som inte har ett 

vinstsyfte i grunden. 

 

En annan viktig intressegrupp inom hälso-och sjukvården är patienterna enligt 

verksamhetschefen och controllerchefen som menar att patientens behov bör 

prioriteras. “Patienten alltid först” är KS främsta vision. Detta går i linje med Aidemark 

(2001) och Voelker (2001) resonemang om att patienten utgör en viktig intressegrupp 

inom hälso- och sjukvården. Det bör även poängteras att samtliga intervjuade 

betonade att eftersom hälso- och sjukvården är en dynamisk miljö som omfattar 

många intressegrupper är det viktigt att det förs dialoger mellan de olika grupperna 

för att anpassningen av styrkortet ska fungera optimalt. Detta kan kopplas ihop med 

Aidemarks (2001) uttalande om att kommunikation och informationsutbyte mellan 

intressegrupper bör eftersträvas för att lyckas uppnå de uppsatta målen och hålla ett 

styrkort vid liv hos en organisation som berörs av många intressegrupper. Eftersom 

KS är en offentlig organisation som berör många parter och som strävar att erhålla 

patientnöjdhet tyder de erhållna resultaten på att det kan vara svårt att skräddarsy ett 

styrkort till den offentliga hälso- och sjukvården som lyckas mäta faktorer såsom 

patienttillfredsställelse då denna variabel är högst individuell. Detta stödjer Zelmans 

(2003) uttalande om att anpassningen av balanserat styrkort inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationer skiljer sig från andra organisationer då patientnöjdhet står i 

fokus och kan vara svår att översätta, mäta och jämföra med andra organisationer. 

För att anpassningsprocessen av ett balanserat styrkort inom offentlig hälso- och 

sjukvård ska lyckas förutsätts det att patienternas behov tas i beaktning eftersom de 

utgör en viktig intressegrupp. Dessa resultat styrker Aidemark, Bisbe et al, Voelkers 

(2001) resonemang om att den primära intressegruppen inom 

sjukhälsoorganisationer inte utgörs av aktieägare utan av patienter.  

 

5.2.2  STYRKORTETS FLEXIBILITET  
 

Det erhållna resultatet från studiens undersökning går i linje med Aidemarks (2001) 

teori om att nya perspektiv kan presenteras inom hälso- och sjukvården, samt 

Zelmans (2003) teori om att styrkort anpassas och modifieras till den kontext i vilken 
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styrningen ska ske. Det balanserade styrkortet på KS som består av de fyra 

perspektiven: samhälle/kund, medarbetare, process/utveckling och ekonomi skiljer 

sig från den ursprungliga modellen utvecklat av Kaplan och Norton (1999). Bland 

annat har KS valt att integrera samhällsaspekten i kundperspektivet vilket skulle 

kunna förklaras av de vill möta konkurrensen från marknaden och integrera 

omvärldsanalys. Medarbetarperspektivet som inkluderats i KS:s styrkort är enligt 

Aidemark (2001) nödvändigt då medarbetarna spelar en betydande roll i den 

svenska hälso- och sjukvården.  

 

Voelpel et al. (2006) hävdar att styrkortsmodellen är för rigid till karaktären och inte 

beaktar de förändringar som kan uppstå i en organisations omgivning samt ignorerar 

de faktorer som inte kan kategoriseras eller identifieras inom de fyra perspektiven. 

Dock visar resultaten från denna studie på att sjukhusledningen på KS har beaktat de 

förändringar som skett i organisationens omgivning genom att presentera en 

ledningstavla som ska fungera som en slags påbyggnad av det övergripande 

styrkortet. Vi som författare anser att denna påbyggnad av styrkortet avviker från 

Kaplan och Nortons ursprungsmodell. Anledningen till att en ledningstavla infördes 

var för att KS ansåg att styrkortet inte var fullt tillräckligt. Denna ledningstavla 

fungerar som en mer detaljerad och utvidgad version av styrkortet samt belyser och 

integrerar fler aspekter såsom miljöindikatorer och kvalitetsindikatorer, något som det 

styrkortet inte tar fasta på. Detta resultat förstärker Aidemark (2001) och Zelmans 

(2003) teoretiska resonemang om att styrkortet är ett flexibelt styrverktyg som lätt kan 

anpassas och modifieras till den kontext den befinner sig i. 

 

Samtliga respondenter påpekade att det inte existerar någon gradering i 

viktighetsgrad vad gäller perspektiven då de influerar varandra fram och tillbaka. Det 

råder en balans mellan perspektiven och perspektiven kategoriseras inte in i någon 

hierarki. Dock poängterade de att trots att KS är en offentlig organisation som inte 

har ett vinstsyfte i grunden är det vitalt att de uppfyller ekonomikravet och håller sin 

budget i balans, då de är hårt styrda av landstinget. Dock får det finansiella 

perspektivet en annan innebörd i den offentliga hälso- och sjukvården. Här handlar 

det om att tillhandahålla resurser på ett optimalt sätt samt uppnå de uppställda 



Duan,	  C.	  &	  Hijazi,	  A.	  (2013),	  Uppsala	  Universitet	  

 
38 

kraven från landstinget, snarare att drivas av ett vinstsyfte. Vårt resultat indikerar 

även på att det existerar en orsak-verkan kausalitet mellan måtten i perspektiven. Ett 

exempel som gavs under intervjun var att ledningen på sjukhuset arbetar mycket 

med att patientens resa ska gå så smidigt som möjligt. Flödet ska flyta på och det 

ska inte uppstå några flaskhalsar. Om flödet får den önskvärda effekten uppstår inte 

heller problem med ekonomin. Detta finner vi går emot Nörreklits (2000) kritik 

gällande balanserat styrkort där hon påstår att det inte existerar en orsak-verkan 

kausalitet mellan måtten i perspektiven. Dock överensstämmer vårt resultat med 

Nörreklits (2000) resonemang om att samtliga perspektiv influerar varandra fram och 

tillbaka vilket innebär att det existerar ett flerriktat samband mellan perspektiven, 

något Kaplan och Norton (1999) inte ansåg då de istället menade att det endast 

existerade ett enkelriktat samband mellan perspektiven. Resultaten från denna studie 

överensstämmer alltså inte med Nörreklits (2000) resonemang vad gäller orsak-

verkan kausalitet mellan måtten i perspektiven då vi fann att det faktiskt existerar en 

orsak-verkan kausalitet mellan måtten i perspektiven. Dock går det i linje med 

hennes resonemang om att perspektiven influerar varandra fram och tillbaka vilket 

ger upphov till ett flerriktat samband mellan perspektiven. Observera att det ena är ett 

förhållande mellan måtten i perspektiven medan det andra handlar om ett förhållande 

mellan perspektiven.  

5.2.3  TOP-DOWN ELLER DOWN-UP?  
 

Resultaten från denna studie visar på att det övergripande styrkortet som fastställts 

av sjukhusledningen har brutits ner till de lägre nivåerna, det vill säga till divisionsnivå 

och kliniknivå. Detta indikerar på att anpassningen av styrkortet innehar en top-down 

karaktär och styrker också Norreins (2002) teori om att sjukhusledningen utvecklar 

styrkort av ”top-down” karaktär som sedan bryts ner i de nedre nivåerna i 

organisationen. Att styrkorten på alla tre nivåerna bygger på sjukhusets 

verksamhetsplan där vision och strategi ingår går att kopplas ihop med Chow et. als. 

teori (2008) om att sjukhusledningen tenderar att utveckla styrkort baserat på 

organisationens vision och strategi. Dock anser Nörreklit (2000) att om 

organisationens vision och strategi inte är korrekt formulerad kan detta hindra att det 

balanserade styrkortet får den eftersträvande effekten i organisationen, eftersom 
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modellen kan vara svårhanterlig i en dynamisk miljö. Detta verkade dock inte vara ett 

problem i och med att samtliga respondenter var väl förstådda med sjukhusets vision 

och strategi och betonade att visionerna och strategierna fanns på alla tre nivåers 

verksamhetsplaner. Dessutom går studiens resultat i linje med Bisbes (2012) 

resonemang om att sjukhusledningen är en viktig aktör vid formulerandet av 

organisationens strategier samt att dessa bör genomsyra samtliga nivåer i 

organisationen. 

 

Samtliga respondenter fastslog även att anpassningen av balanserat styrkort inte var 

en komplett top-down modell då medarbetarna har möjlighet att påverka genom 

exempelvis informationsmöten. Bland annat förs det dialoger om styrningsfrågor och 

medarbetarna får chansen att komma med synpunkter och förslag på ändringar på 

kliniken. Detta är ytterst intressant då det indikerar på att anpassningen även innehar 

en “down-up” karaktär. Detta styrker Berlin & Kastberg (2011) resonemang om att en 

organisation bör utnyttja medarbetarnas kompetens och initiativförmåga som är 

utspridd genom organisationen och låta underordnade nivåer få möjlighet att aktivt 

delta i anpassningsprocessen. Av det erhållna resultatet framgick det även att ett sätt 

för medarbetarna att påverka var via olika distributionskanaler såsom intranät, 

informationsträffar och möten. Kommunikation utgör således ett viktigt element för 

anpassningen och utvecklandet av styrkortet på kliniken. Detta är ytterst intressant 

då det kan kopplas ihop med Aidemark (2001) som förklarar betydelsen av 

kommunikation som ett sätt att påverka och bidra till anpassningen och utvecklandet 

av styrkortet. Även Bisbe et al (2012) lyfter kommunikation som en avgörande faktor 

för att kunna nå ut med information om styrkortet och dess element. Vårt resultat 

styrks även av Norrein (2002) som menar att inlärning, diskussioner och 

konsensusbyggande gällande styrkortet är nödvändiga komponenter för att utforma 

ett styrkort som är anpassat för verksamheten. Johansson et.al (2006) menar att för 

att en implementering av ett styrkort ska bli framgångsrikt är det viktigt att ledningen 

lyckas sälja konceptet och övertyga organisationsmedarbetarna som förmodas 

använda den nya modellen. Respondenterna bekräftade detta då de påpekade att 

medarbetarna var väl förstådda med styrmodellen. Det bör dock påpekas att 

resultatet från denna studie inte verkar gå i linje med Johansson et. als (2006) teori 
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som handlar om att balanserat styrkort som top-down-modell kan hämma kreativitet 

och begränsa möjligheterna för medarbetarna att påverka, då de huvudsakligen 

behandlas som objekt som ska anpassas till modellen. Detta stämde inte in på 

studiens resultat, då den visade på att idéer utbyts mellan medarbetare och 

ledningen samt att sjukhusledningen också tar ställning till medarbetarnas åsikter 

och förslag, eftersom medarbetare utgör den grupp som är närmast verksamheten. 

Denna medarbetare medverkan frambringar en förståelse och en dynamik inom 

organisationen som är nödvändig för att styrkortet ska kunna skapa ett mervärde och 

bli resultatrikt för organisationen. 
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6. AVSLUTNING 
 

Kapitlet inleds med en diskussion och sedan följer av studiens slutsatser. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 

 
6.1 DISKUSSION 

 
 

Jämfört med föregående studier som undersökt balanserat styrkort i den privata 

sektorn, har denna studie undersökt hur det balanserade styrkortet anpassats i den 

offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Trots att organisationsförändringar 

tämligen kan vara svåra att genomdriva inom hälso- och sjukvården (Berlin & 

Kastberg, 2011) har denna studie visat att en anpassning av det balanserade 

styrkortet kunnat ske. Detta har bland annat varit möjligt genom att det skett en 

översättning av de fastställda visionerna och strategierna över samtliga nivåer i 

organisationen i form av utformandet av konkreta mål och mått som avspeglar dessa. 

Denna process är en förutsättning för att det balanserade styrkortet ska kunna 

anpassas och accepteras som styrmedel. 
 

Studien visar att den ständiga kommunikationen och förmedlingen inom 

organisationen har bidragit till att visionen och strategierna lyckats brytas ner och 

anpassas till samtliga nivåer. Kommunikationen och förmedlingen har också gjorts 

sig i uttryck genom att anpassningen av styrkortet innehaft en down-up karaktär där 

medarbetarna varit delaktiga och fungerat som påverkande aktörer vad gäller 

utformandet av styrkortet. Flexibiliteten kring det balanserade styrkortet har också 

givit sjukhusledningen möjlighet att fastställa obligatoriska styrkortsvariabler, vilket 

har underlättat anpassningen av styrkortet samt nedbrytningen av det övergripande 

styrkortet. Dessa obligatoriska styrkortsvariabler som måste genomsyra samtliga 

styrkort på organisationens alla tre nivåer skulle kunna ses som vägledande 

kommunikationskanaler, då dessa variabler vägleder och säkerställer att de olika 

klinikerna och divisionerna på sjukhuset fullföljer den övergripande styrningens krav 

och därmed inkluderar samhällets förväntningar på en optimal hälso- och sjukvård. 

Dessa vägledandestyrkortsvariabler ger en klar bild över organisationens styrning 

men förutsätter dock att det sker en konstant informationsbyte med de olika 
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intressegrupperna, något som även (Aidemark, 2001) tar fasta på. Utifrån våra 

resultat går det alltså att utläsa att detta informationsflöde är ett kriterium som måste 

vara uppfyllt för att styrkortet ska kunna brytas ner på samtliga nivåer i 

organisationen, i synnerhet när hälso- och sjukvårdsorganisationer är stora och 

komplexa organisationer som är beroende av en stabil styrning (Lundin & Söderholm, 

1997; Öhrming, 2008).  
 

Eftersom hälso- och sjukvården är beroende av långsiktig strategisk kontroll, spelar 

också affärsplaneringen en betydande roll i den branschen. Det långsiktiga tänkandet 

är ytterst betydande för den offentliga hälso- och sjukvården då den till skillnad från 

privata organisationer involverar ett helt samhälle. För att anpassningen av styrkortet 

ska ske optimalt utgör även utvärdering och strategisk inlärning en vikig process, där 

ledningen ges möjlighet att beakta de övriga intressenternas och medarbetares 

åsikter om styrkortets utformning och anpassning. Denna kommunikation 

sinsemellan är nödvändig för att styrningen på organisationen ska vara effektiv samt 

ständigt förbättras.   
 

Studien har även visat att det finansiella perspektivet utgör en viktig del av hälso- och 

sjukvården och särskilt inom den offentliga kontexten. Detta resonemang stärks av 

det faktum att organisationen är starkt styrd av landstinget och har krav på att 

ständigt leverera ett positivt resultat. Anpassningen av styrkortet har alltså skett 

genom beaktning av landstingets ekonomiska krav, där kommunikationen med 

landstinget har varit den pådrivande faktorn.  
 

Kommunikationen med övriga samhällsaktörer har resulterat i att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer valt att integrera samhället i kundperspektivet. Detta 

indikerar att de inte enbart har anpassat sig efter vad som händer internt utan även 

externt. En möjlig förklaring till detta kan vara att organisationen försöker möta 

konkurrensen från marknaden och integrera omvärldsanalys då den offentliga hälso- 

och sjukvården privatiseras i större utsträckning (SCB, 2007). Genom att dessutom 

vidareutveckla en ledningstavla innehållande exempelvis miljöindikatorer samt andra 

samhälleliga aspekter som den ursprungliga modellen inte tar fasta på visar på att 

samhället verkar ha fått en alltmer framträdande roll vid anpassningen av styrkorten. 
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En fråga att ställa är om de externa förändringarna i samhället kommer att få en 

alltmer betydande roll vid anpassningen av styrkort inom hälso- och sjukvården i 

framtiden än enbart att organisationen anpassar sig efter vad som händer internt. 

 
 

6.2 SLUTSATS 
 

Syftet med denna studie har varit att utforska hur balanserat styrkort har anpassats 

inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården. Det bör påpekas att 

undersökningen har genomförts på ett av landets största sjukhus KS, närmare sagt 

på Hörsel- och Balanskliniken. Av den anledningen bör de slutsatser som dras 

behandlas inom ramen för organisationer inom samma bransch.  
 

Denna studie har visat indikationer på att kommunikationen mellan de olika 

intressenterna utgör en framgångsfaktor för anpassningsprocessen i en verksamhet 

som involverar många intressenter. Kommuniceras styrkortet på rätt sätt ökas 

engagemanget bland intressenterna och därmed ökas avtrycken. Kommunikationen 

bidrar alltså med en ökad förståelse för de involverade i den branschen gällande det 

valda styrmedlet, vilket i sin tur har underlättat anpassningsprocessen av styrmedlet. 

Resultaten från undersökningen visar även att KS har anpassat och modifierat 

styrkortet till sjukvårdskontexten. Denna flexibilitet kring styrkortet har möjliggjort för 

KS att anpassa styrkortet utifrån organisationens resurser och behov.  På grund av 

flexibiliteten har KS kunnat fastställa obligatoriska styrkortsvariabler som ska 

genomsyra samtliga styrkort inom organisationen men även kunnat integrera nya 

perspektiv, vilket medfört att styrkorten avviker från Kaplan och Nortons 

ursprungsmodell från 1992. Dock visar studien att trots flexibiliteten kring styrkortet 

har det finansiella perspektivet inte bortprioriteras när det introducerats i den 

offentliga hälso- och sjukvården. Istället har det finansiella perspektivet inom den 

offentliga hälso- och sjukvården fått en ny slags innebörd eftersom det här handlar 

mer om effektivitet i resursallokering samt uppfyllande av ställda ekonomiska krav 

från landstinget, snarare än att vinstmaximera.  
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Denna studie visar att det sker en anpassning av balanserat styrkort i 

sjukvårdskontext när det nya styrverktyget introduceras i organisationen. 

Anpassningen möjliggörs på grund av ett flertal faktorer. Därmed kan studien bidra 

med en ökad förståelse för hur införandet av ett nytt styrverktyg tas emot och 

anpassas in i en reglerad miljö. Detta skulle kunna betraktas som ett bidrag till 

praktiker i offentliga organisationer. Att vi funnit att det finansiella perspektivet 

utmärks inom offentliga organisationer som inte har ett explicit vinstsyfte, strider mot 

tidigare forskning som framhäver finansiella perspektivet som ett hot mot icke-

vinstdrivande organisationer (Kaplan & Norton 1999). Således ger denna studie ett 

teoretiskt bidrag till den begränsade forskningen om styrkortet i offentliga 

organisationer. De slutsatser avseende kommunikation och styrkortets flexibilitet 

skulle kunna appliceras i andra organisationer som är verksamma i samma bransch. 
 

 
6.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett balanserat styrkort anpassas 

inom svensk offentlig hälso- och sjukvård, i detta fall på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Då respondenterna varit personer i högre befattning och 

tidigare forskning har fokuserat på ledningsperspektiv (Aidemark, 2001., Biesbe, 

2012., Voelker, 2001.), vore det således intressant att undersöka detta ur ett 

medarbetarperspektiv.  
 

Då denna studie endast har fokuserat på anpassningen av balanserat styrkort inom 

offentlig hälso- och sjukvård anser vi att det vore även intressant att framtida 

forskning undersöker anpassningsprocessen av det balanserade styrkort inom 

privata hälso- och sjukvårdsorganisationer då dessa faktiskt har ett uttalat vinstsyfte i 

grunden. Detta i synnerhet då hälso- och sjukvården privatiseras i allt större 

utsträckning än tidigare (SCB, 2007). Alternativt kan en framtida studie även grunda 

sig i en jämförelse mellan privata och offentliga sjukvårdsorganisationer gällande 

anpassningsprocessen av balanserat styrkort för att urskilja de största och viktigaste 

distinktionerna eller belysa hur samhällsförändringar påverkar anpassningen i 

offentliga och privata hälso- och sjukvårdsorganisationer. 
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2. Verksamhetschefen för Hörsel- och Balanskliniken. Besöksintervju den 29 

april. 

3. Controllerchefen för Huvuddivisionen. Besöksintervju den 6 maj.  

4. Enhetschefen för Diagnostik på Hörsel- och Balanskliniken. Besöksintervju 

den 10 maj. 

5. Enhetschefen för Hörselrehabilitering Vuxna på Hörsel- och Balanskliniken. 

Besöksintervju den 10 juli.   

6. Före detta verksamhetschef på Hörsel- och Balanskliniken. Besöksintervju 

den 17 juli. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Vilken roll har du inom KS?  
• Vad är KS uppdrag? 
• Vilka visioner och strategier har KS?  
• Hur ser organisationsstrukturen ut på KS?  
• Vilka aktörer är involverade i styrningen på KS och vilka är de primära 

intressegrupperna? 
• Hur kommer det sig att KS började använda balanserat styrkort som 

styrmedel? 
• Vilka styrmedel använde KS innan införandet av balanserat styrkort 

 
 
Anpassningsprocessen 
 

• Hur utformas och fastställs era mål? 
• Hur/Vem fastställer det balanserade styrkortet? 
• Vilka är era perspektiv i ert balanserade styrkort? 
• Är alla perspektiv lika viktiga eller finner ni något perspektiv speciellt viktigt?  
• Är perspektiven länkade med varandra?  
• Finns det orsak-verkan samband mellan måtten i perspektiven?  
• Hur har ni anpassat balanserat styrkort till er verksamhet? 
• Är det samma styrkort för hela organisationen eller skiljer det sig åt? 
• Anser du att det balanserade styrkortet innehar en top-down eller down-up 

karaktär? 
• Hur har styrkortets anpassning ändrats under åren? Är den flexibel? 
• På vilket sätt är det balanserade styrkortet kopplat till er vision och strategi? 
• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 
• Har ni någon handlingsplan? 
• Hur går ni tillväga för att den övergripande visionen och strategierna ska 

genomsyra organisation? 
• Hur kommuniceras och förmedlas styrkortet till de involverade i 

organisationen? 
• Hur skiljer ni på organisationens kort- och långsiktiga mål? 
• Hur ser utvärderingen och uppföljningen ut av styrkortet? 
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BILAGA 2: KS ORGANISATIONSSCHEMA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Duan,	  C.	  &	  Hijazi,	  A.	  (2013),	  Uppsala	  Universitet	  

 
52 

BILAGA 3: KS VISION OCH MÅL 
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BILAGA 4: SJUKHUSLEDNINGENS STYRKORT 
 

 
 
 
 
 



Duan,	  C.	  &	  Hijazi,	  A.	  (2013),	  Uppsala	  Universitet	  

 
54 

BILAGA 5: HUVUDDIVISIONENS STYRKORT 
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BILAGA 6: HÖRSEL- OCH BALANSKLINIKENS STYRKORT 
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BILAGA 7: HANDLINGSPLAN: PDSA- MODELLEN 
 
 
 


