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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Gunilla Myreteg för all hjälp under uppsatsskrivandet, dina 

synpunkter har varit värdefulla. Vi vill även tacka våra opponenter för goda råd och 

kommentarer. Sist men inte minst vill vi tacka de personer på Uppsala läns landsting som vi 

varit i kontakt med, som visade stort intresse och stor entusiasm för vår studie och även 

hjälpte oss vidare. Tack även till studiens respondenter, utan er hade studien inte varit möjlig 

att genomföra. 

 

  



 

3 

 

Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie undersöker balansen mellan det balanserade styrkortets perspektiv i 

en hälso- och sjukvårdsorganisation verksam på en kvasimarknad. Studien har haft sin 

utgångspunkt på Uppsala läns landstings primärvård. Resultatet har visat att det finns både 

möjligheter och svårigheter att balansera styrkortets perspektiv. Kvasimarknaden möjliggör 

en koppling mellan nöjda kunder och ökade intäkter vilket skiljer denna studie från tidigare 

studier inom samma område. Denna koppling ger potential att se orsakssamband mellan 

styrkortets perspektiv vilket kan främja balansen. Dock leder de byråkratiska mekanismerna 

till att det finansiella perspektivet får ett stort fokus, vilket utgör ett hinder att uppnå målen i 

de övriga perspektiven. Därigenom skapar det svårigheter att balansera styrkortets perspektiv. 

Nyckelord: Balanserat styrkort, orsakssamband, balans, det fria vårdvalet, kvasimarknad 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Hälso- och sjukvårdssektorn har sedan 1980-talet stött på finansiella problem vilka till stor del 

grundades i reducerade statsbidrag och dålig produktionseffektivitet (Östergren & Sahlin-

Andersson, 1998). Den dåliga produktionseffektiviteten resulterade bland annat i långa 

vårdköer för patienterna (Foatki, 2007). Än idag får hälso- och sjukvårdssektorn bemöta hård 

press för att bli mer mottaglig för kundernas krav genom att förbättra kvalitet och effektivitet 

(Naranjo-Gil, 2009). 

I syfte att effektivisera hälso- och sjukvården fattades beslut om att det fria vårdvalet skulle 

införas i primärvården senast den 1 januari 2010 (Konkurrensverket, 2009). Det innebar att 

alla landsting hade krav på sig att öppna upp primärvården för konkurrens, det vill säga att 

hälso- och sjukvårdssektorn nu skulle operera på en kvasimarknad (Konkurrensverket, 2009). 

Kvasimarknader innebär att statliga monopolistiska leverantörer ersätts med konkurrerande 

fristående leverantörer, dock fortsätter de att finansieras av en offentlig myndighet (Le Grand, 

1991). Den nya propositionen 2008/09:74 har resulterat i att invånarna fritt kan välja utförare 

av sjukvårdstjänster inom primärvården. Är de inte nöjda med en vårdcentral kan de välja att 

lista om sig. Ersättningen till vårdgivarna grundas på bland annat antalet listade patienter 

(SOU 2008:37). Förlorar en vårdgivare sina patienter till en annan vårdcentral, resulterar det i 

svårigheter att finansiera verksamheten (Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012, s.138). Tidigare har 

ersättningen inte följt patientens val och sjukvårdsleverantörerna hade därmed inget 

incitament att behålla befintliga patienter eller attrahera nya (Anell, 2011). 

Den nya reformen ska leda till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat ansvar mot 

skattebetalarna (Anell, 2011). Om reformen har resulterat i positiva eller negativa 

konsekvenser för vården är ett omdebatterat ämne. Bara under det senaste året har det gått att 

läsa artiklar om hur vården riskerar att drabbas negativt när vårdcentralerna satsar för mycket 

på ökad tillgänglighet genom drop-in mottagningar och ökad tillgänglighet i telefon (Borås 

tidning, 2013). Det leder till att andra uppgifter bortprioriteras och det är främst de kroniskt 

sjuka som drabbas, eftersom de inte är lika starka och kan göra sina röster hörda (Ahgren, 

2010). 
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Pressen från staten och andra intressenter tvingar sjukhus att hitta effektiva styrverktyg för att 

öka vårdkvaliteten och samtidigt kontrollera kostnaderna (Chu, Wang & Dai, 2009). För att 

hälso- och sjukvårdsorganisationerna ska förflytta fokus från enbart finansiella mål till att 

även inkludera icke-finansiella aspekter har många av dem valt att implementera balanserat 

styrkort (BSC). Enligt en undersökning som gjordes 2007 använde 30 procent av Sveriges 

landsting helt, eller delvis, BSC (SKL, 2009). BSC är en styrmetod som utvecklades av 

Kaplan och Norton (1992) på 1990-talet och syftet med denna metod var att chefer inte skulle 

behöva välja mellan finansiella eller operationella mått. Styrkortet skulle hellre främja en 

balans mellan dessa samt länka samman dem i orsakssamband (Kaplan & Norton, 1992). 

1.2 Vad är balanserat styrkort? 

Utgångspunkten i BSC är att chefer inte ska behöva välja mellan finansiella och icke-

finansiella mål (Kaplan & Norton, 1992). Styrmodellen omfattar därför fyra perspektiv: 

finansiella perspektivet, interna processperspektivet, kundperspektivet samt perspektivet 

lärande och utveckling, och tanken var att organisationens mål skulle utformas inom ramen 

för de fyra perspektiven (Kaplan & Norton, 1992). Vissa organisationer väljer att lägga till 

ytterligare ett perspektiv, medarbetarperspektivet (Olve, Roy, Wetter, 1999, s.58). De fem 

perspektiven illustreras i figur 1. 

Finansiellt Kund Interna processer Lärande & utveckling Medarbetare 

Hur ska vi 

framstå hos 

våra 

aktieägare för 

att lyckas 

finansiellt? 

T.ex. 

lönsamhet, 

tillväxt 

Hur ska vi 

skapa värde för 

våra kunder? 

T.ex. kvalitet, 

prestation, 

service 

Vad måste 

organisationen 

göra internt för att 

möta kundernas 

förväntningar? 

T.ex. Ledtider, 

kompetens 

Hur ska vi förändra 

och utveckla oss för att 

uppnå visionen? T.ex. 

förbättra, lära, 

uppfinna 

Vilken roll 

måste 

arbetarna 

spela för att 

möta 

kundernas 

behov och 

önskemål? 

Figur 1. Styrkortets perspektiv (Bearbetad figur från Kaplan & Norton, 1992) 

 

För att inte något perspektiv ska glömmas bort ska de vara tydligt länkade i en orsakskedja av 

resultatmål1 och måldrivare2. Resultatmål är vad vi vill uppnå och måldrivare beskriver hur vi 

ska uppnå resultatmålen (Kaplan & Norton, 1996a, Olve et al., 1999). Genom att länka 

                                                 
1 Outcome measures 
2 Performance drivers 
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kortsiktiga och långsiktiga mål ska BSC illustrera en plan om hur de beslut och handlingar 

som organisationen väljer att genomföra påverkar möjligheterna för framtida måluppfyllelse 

(Kaplan & Norton, 1996b, s.147). 

 

Det huvudsakliga målet i en offentlig organisation är inte att göra vinst och de kan därmed 

inte mätas genom finansiellt resultat, istället bör de värderas efter hur effektivt de möter sina 

kunders behov (Kaplan & Norton, 1996b, s.179-189). På så sätt skiljer sig en offentlig och en 

privat organisation då privata organisationer har lönsamhet som det främsta målet (Niven, 

2008). Eftersom BSC introducerades utan att ha offentlig sektor i åtanke (Kaplan, 2001) har 

styrkortet på senare tid modifierats för att bättre passa offentliga organisationer (Kaplan, 

2001; Niven, 2008). Modifieringen bestod av en omvänd kedja av orsakssamband. Istället för 

att ha det finansiella perspektivet på toppen ska offentliga organisationer ha kundperspektivet 

högst upp (Niven, 2008; Kaplan, 2001). Det beror på att det finansiella perspektivet inte kan 

ses som ett mål, snarare som en begränsning för offentliga organisationer eftersom de har en 

budget att förhålla sig till (Niven, 2008). 

1.3 Problemdiskussion 

Syftet med BSC är att skapa en balans mellan finansiella och icke-finansiella mål som är 

upprättade inom ramen för styrkortets perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Orsakssambanden 

ska främja en balans mellan styrkortets perspektiv genom att länka samman dem (Sundin, 

Granlund & Brown, 2010; Johanson, Skoog, Backlund & Almqvist, 2006). Dessa 

orsakssamband kan dock vara svåra att se för offentliga organisationer och en förklaring till 

detta är att offentliga organisationer ibland har uppfattningen att organisationens resultat 

skapas av externa faktorer utom deras kontroll, som till exempel av lagar, politik och riktlinjer 

(Northcott & Taulapapa, 2011). 

I den offentliga hälso- och sjukvården finns flera olika perspektiv och mål som organisationen 

bör ha i åtanke för att kunna uppfylla det övergripande målet, att erbjuda patienterna en god 

vård (Kollberg & Elg, 2011). Aidemark (2001) har undersökt användningen av BSC i den 

svenska hälso- och sjukvården och har kommit fram till att orsakssambanden inte passar dessa 

organisationer. Han stödjer detta argument med att sjukvården saknar en styrande 

prismekanism och menar att det därför inte finns något samband mellan det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet. Aidemark (2001) såg i sin studie att orsakssambanden 

saknades men att styrkortets perspektiv interagerade med varandra och att de var i balans.  
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Funck (2007) har också undersökt BSC i den svenska hälso- och sjukvården och menar att 

perspektiven inte har någon koppling då nöjda kunder inom hälso- och sjukvården inte ökar 

verksamhetens intäkter, vilker leder till att styrkortets orsakssamband inte är relevanta i denna 

verksamhet. I sin studie såg hon att det inte existerade några orsakssamband och att alla 

perspektiv sågs som lika viktiga och var i balans (Funck, 2007).   

I och med förändringen om fritt vårdval för primärvården, existerar nu den prismekanism som 

saknades i Aidemarks (2001) och Funcks (2007) studie, då det nu finns en koppling mellan 

nöjda kunder och förbättrat finansiellt resultat. Den styrande prismekanismen som nu 

existerar är ett resultat av marknaden (Ouchi, 1980) och kvasimarknaden ska, enligt teorin, 

även leda till en förbättrad effektivitet, ökad tjänstekvalitet samt ökat kundfokus, genom en 

ökad konkurrens om patienterna (Le Grand, 2007). Cheferna på vårdcentraler inom offentlig 

primärvård anser att förändringen resulterat i att kostnadseffektiviteten och tillgängligheten 

ökat samt att kunden har fått ett större fokus (Maun, Nilsson & Furåker, 2013). Cheferna 

uttryckte att den största förändringen var att de numera behöver lägga mycket fokus på de 

finansiella aspekterna av verksamheten, och de såg det som svårt att få verksamheten i 

finansiell balans. Cheferna har även varit tvungna att skära ner på personalstyrkan samt 

minskat tiden som förr lagts på forskning (Maun et al., 2013). 

Detta öppnar upp för ett relativt outforskat område. Vi vet inte om, och i så fall hur, 

kvasimarknadens effekter kan påverka hälso- och sjukvårdorganisationers upprättande av 

styrkortets orsakssamband och hur effekterna påverkat balansen mellan styrkortets perspektiv. 

Att undersöka balansen och orsakssambanden mellan styrkortets perspektiv i en 

konkurrensutsatt svensk primärvård är därmed av intresse. 

1.4 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att förklara hur kvasimarknadens effekter påverkar potentialen att 

upprätta orsakssamband, och på vilket sätt kvasimarknaden möjliggör eller försvårar balansen 

mellan styrkortets perspektiv för en hälso- och sjukvårdsorganisation. Studien bidrar till en 

ökad förståelse för hur primärvårdens operativa nivå kan uppnå en balans mellan styrkortets 

perspektiv. 

 

Vilka möjligheter och svårigheter finns det att balansera styrkortets perspektiv i en 

kvasimarknad? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Kvasimarknadsteorin 

Kvasimarknader innebär att statliga monopolistiska leverantörer ersätts med konkurrerande 

fristående leverantörer men de kallas för ”kvasi” eftersom de skiljer sig från en vanlig 

marknad på både på utbud- och efterfrågesidan. Tanken med kvasimarknaden var att skilja 

staten från att vara både finansiär och leverantör av tjänster och istället bli enbart finansiär. 

Staten skulle ha möjlighet att köpa tjänster från olika leverantörer, både privata och offentliga, 

som alla konkurrerade med varandra (Le Grand, 1991). Kundernas val baseras på vad 

leverantörerna kan erbjuda (Le Grand, 2007, s.40). Dock är det inte nödvändigtvis alla 

verksamheter som har vinst som främsta syfte och de behöver heller inte vara privatägda (Le 

Grand, 1991; 2007).  

 

På efterfrågesidan kan konsumenternas köpkraft inte uttryckas i pengar. Istället kan det i vissa 

fall ske i form av en öronmärkt budget eller voucher som begränsas till köp av en viss tjänst. I 

andra fall fortsätter staten agera som huvudsaklig finansiär, där ersättningen till leverantörerna 

sker genom en konkurrerande process. Det innebär att det inte är den slutliga användaren av 

tjänsten som fattar beslut om inköp utan valet sker av en tredje part, till exempel en 

hälsomyndighet (Le Grand, 1991). Skillnaderna mellan en kvasimarknad och en vanlig 

marknad skiljer sig därmed på tre sätt; icke-vinstdrivande och vinstdrivande organisationer 

konkurrerar om offentliga avtal, konsumenternas köpkraft sker inte i form av pengar och i 

vissa fall representeras konsumenterna av en tredje part på marknaden istället för att agera 

själva (Le Grand, 1991, 2007). 

 

Kvasimarknaden ska leda till högre effektivitet, högre tjänstekvalitet och ett ökat 

ansvarstagande för konsumenternas behov (Le Grand, 2007, s.42). Anledningen till detta är 

för att få konkurrensfördelar, den som kan leverera den högsta kvaliteten till den lägsta 

kostnaden är den som överlever på lång sikt (Frank & Bernanke, 2009).  

 

 Effektivitet innebär att leverera den största möjliga kvaliteten och kvantiteten av en 

viss tjänst utifrån en begränsad mängd resurser (Le Grand, 2007, s.9). Det omfattar 

användningen av resurser och tillgångar, att det ska ske på bästa möjliga sätt. 



 

11 

 

Effektiviteten kan följas upp genom att beräkna förhållandet mellan värdet på en 

levererad tjänst och kostnaderna för att producera tjänsten (Le Grand, 2007, s.8-10).  

 

 Tjänstekvalitet kan främst definieras på två sätt. Det ena rör de interna processerna, 

vilka omfattar artighet, ansvarstagande och snabbhet (Le Grand, 2007, s.8). Den andra 

definitionen rör resultatet och omfattar främst hälsoförbättringar och 

kompetensutveckling. Tjänstekvaliteten är viktigt i form av båda definitionerna för 

slutanvändaren av offentliga tjänster (Le Grand, 2007, s.8).  

 

 Ökat ansvarstagande för konsumenternas behov är ett resultat av att konsumenterna 

fått en starkare marknadsposition (Le Grand, 2007, s.7-11). Le Grand (2007, s.11) 

menar att kunderna ska uppfattas som de starkaste spelpjäserna och organisationerna 

måste tillfredsställa deras behov . 

 

Deakin och Pratten (2000) menar att en kvasimarknad kan ses som en blandning mellan 

reglering och konkurrens där konkurrensen upprätthålls genom reglering och kontroll. De 

menar vidare att även om kvasimarknaden erbjuder en marknadslik miljö styrs den 

fortfarande av byråkratiska kontrakt. Även Lillrank (2008) argumenterar för detta och menar 

att kvasimarknaden består av en kombination mellan byråkrati och marknad. För att förklara 

begreppen marknad och byråkrati kommer vi utgå ifrån Ouchi (1979, 1980) definitioner av 

begreppen.  

2.1.1 Marknad   

I en marknadsrelation sker transaktioner mellan två parter och medlas genom en 

prismekanism, där den rådande konkurrensen leder till att utbytet blir rättvist (Ouchi, 

1980).  Finns en friktionsfri prismekanism belönas en individ i proportion till sitt bidrag. 

Därigenom får den som producerar lite, lite tillbaka medan den som producerar mycket blir 

belönad efter det och få en större belöning. På detta sätt blir relationen rättvis (Ouchi, 1980).  

 

 Prismekanismen vilken är en konsekvens av marknadsstyrningen skapar en belöning 

som står i proportion till bidrag (Ouchi, 1979, 1980).  

 

Det råder fri konkurrens i en marknad när alla aktörer vill maximera sin egennytta istället för 

att se till det övergripande målet eller ett eventuellt gemensamt mål. I marknaden finns inget 
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förtroende mellan aktörerna, dock existerar det en balans i utbytet av varor eller tjänster och 

ersättning (Ouchi, 1980). På en fri marknad anger priserna all nödvändig information för ett 

effektivt beslutsfattande eftersom de representerar det exakta värdet av en vara eller tjänst 

(Ouchi, 1980). Ledningen behöver heller inte kontrollera sina medarbetare mer än att se till att 

deras beslut följer kriteriet om kostnadsminimering. Det innebär att ledningen inte behöver 

observera medarbetarna under deras arbetsprocess för att se till att de gör ett bra jobb, vilket 

krävs i en byråkrati (Ouchi, 1980). När balansen i utbytet rubbas, och parterna inte längre kan 

lita på att tillgång och efterfrågan sätter priserna, krävs det en tredje part som kommer in, 

undersöker kvalitet och kvantitet för att därefter avgöra priset. Ouchi (1980) menar att det 

även kan handla om att ta hjälp av en utomstående part för att skriva ett kontrakt. Den tredje 

parten utgör en transaktionskostnad. När osäkerheten blir för stor och det krävs övervakning 

eller kontroll, är en byråkrati mer lämplig (Ouchi, 1980). 

2.1.2 Byråkrati  

En byråkrati framställs ofta som en offentlig myndighet, där organisationen är mycket 

kontrollerad och agerar under en hierarkisk struktur (Ouchi, 1980). Egenintresset i en 

byråkrati är begränsat eftersom medarbetarna arbetar för organisationens vinning och inte sin 

egen. Förmågan att mäta och övervaka är mycket viktig i en byråkrati (Ouchi, 1979; 1980).  

 

Ouchi (1980) menar att den byråkratiska organisationen främst har två fördelar jämfört med 

marknadsrelationen. För det första används ett fullständigt anställningskontrakt och genom 

det accepterar en arbetstagare att ta emot lön i utbyte mot vissa tjänster som styrs av 

organisationens ledning. På så sätt menar Ouchi (1980) att framtida målöverensstämmelse, 

eftersom byråkratin i detalj reglerar vilka arbetsuppgifterna är och vem som ska utföra dem. 

Det är de högre upp i hierarkin som genom lagar och regler styr individerna i organisationen 

att följa direktiv och nå uppsatta mål. På så sätt har medlemmarna i organisationen ett 

gemensamt syfte. Resultaten följs sedan upp för att se om medarbetarna arbetat efter reglerna 

och lyckats uppfylla målen (Ouchi, 1980).  

 

 Den grundläggande mekanismen för kontroll i en byråkrati är övervakning från 

ledningen (Ouchi, 1979, 1980).   

 

I praktiken består en organisation vanligtvis av en blandning mellan marknad och byråkrati 

(Ouchi, 1979). Den prismekanism som marknaden styrs av skapar en belöning som står i 
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proportion till insats (Ouchi, 1979). Det skapar en möjlighet för organisationen att länka det 

finansiella perspektivet till kundperspektivet, vilket saknades i tidigare studier (Aidemark, 

2001; Funck, 2007). Länkningen skulle kunna göra det möjligt att upprätta orsakssamband 

vilket är en viktig del i det balanserade styrkortet och ska genomsyra alla perspektiv (Kaplan 

& Norton, 1996b). 

2.2 Orsakssamband 

Orsakssambanden finns mellan resultatmål och måldrivare i styrkortets olika perspektiv 

(Kaplan & Norton, 1996a). Resultatmål utgör det resultat som organisationen vill nå upp till, 

dock kan det inte förklara hur resultatet ska uppnås, det är måldrivarnas uppgift. För att 

konkretisera en kedja av orsakssamband följer ett exempel: ett resultatmål för en 

vinstdrivande organisation är vanligtvis ökad lönsamhet som kan förbättras genom upprepad 

samt utökad försäljning. Upprepad och utökad försäljning är därmed en måldrivare för ökad 

lönsamhet. För att uppnå en upprepad och utökad försäljning krävs nöjda kunder. Kunderna 

kan bli tillfredsställda av korta leveranstider och det krävs då en effektivisering i 

produktionen. Hur produktionen ska effektiviseras kan vara genom att förbättra rutiner och 

det krävs då lärande och utveckling. På så sätt har alla perspektiv länkats samman (Kaplan & 

Norton, 1996b).   

Olve et al (1999, s.208-215) beskriver att orsakssambanden kan vara av två typer. Det ena är 

mer eller mindre bekräftat och har upptäckts av erfarenheter eller genom studier. Det andra 

utgörs av uttryck på det vi väljer att anta, det vill säga en uppsättning hypoteser. Olve et al 

(1999, s.208-215) beskriver att orsakssamband som en uppsättning av hypoteser exempelvis 

kan vara att organisationen antar att de kommer att få ett bättre finansiellt resultat om 

besöksantalet på deras hemsida ökar. Ett sådant orsakssamband är inte säkert och det är denna 

typ av orsakssamband som kommer vara utgångspunkt i denna studie. 

Sundin et al (2010) argumenterar för att det balanserade styrkortets hypotetiska 

orsakssamband fungerar som ett “tankeverktyg” för verksamheten. Tankeverktyget kan i sin 

tur fungera som en guidning för beslut och handlingar då dessa möjliggör förståelse för hur 

prioriteringar och kompromisser påverkar verksamheten (Sundin et al., 2010). Kaplan och 

Norton (1996a) beskriver att deras erfarenhet är att de bästa balanserade styrkortet, då det är 

korrekt konstruerat, erhåller dessa orsakssamband vilka är både förenliga och förstärker 
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varandra. De förmedlar verksamhetens plan för hur verksamhetens mål ska uppnås (Kaplan & 

Norton, 1996a). 

 

Kedjan av orsakssamband bör gå igenom styrkortets alla perspektiv och grundas i ”görs det- 

händer det” påståenden (Kaplan & Norton, 1996a). Orsakssambanden illustreras som en 

hierarki där de tre nedersta perspektiven strävar mot det översta och Kaplan och Norton 

(1996a) menar att orsakssambanden ger värdefull kunskap då prioriteringar och avvägningar 

ska göras. De kan öka chefernas förståelse för hur förbättringar i ett område kan förbättra 

andra mål som de är länkade till, samt hur förbättringar i ett område kan ha negativ inverkan 

på ett annat (Kaplan & Norton, 1996a). En illustration av dessa samband kan ses i figur 2 där 

den vänstra delen visar hur perspektiven länkas samman och den högra delen visar ett 

exempel på vilka mål som kan finnas i perspektiven. 

 

 

Figur 2. Orsakssamband (Bearbetad modell från Kaplan och Norton, 1996b) 

 

2.3 Balansen i BSC 

Huruvida en balans mellan perspektiven främjas eller minskas av orsakssambanden är 

omdebatterat. Funck (2007) menar att det krävs att perspektiven upprättas som en hierarki för 

att det ska existera några orsakssamband och hon menar att om alla perspektiv ska sträva mot 

det finansiella perspektivet strider det mot att det finns en jämlik balans mellan perspektiven. 
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Johanson et al (2006) förklarar att balansen mellan styrkortets perspektiv är en central del av 

styrkortet. Det ursprungliga BSC har skapat en förvirring då perspektiven i orsakssambanden 

kan ses som en hierarki med det finansiella perspektivet på toppen, vilket resulterar i att det 

finansiella perspektivet uppfattas som viktigast och därmed råder en obalans (Johanson et al., 

2006). Johanson et al (2006) menar dock att ordet balans inte behöver betyda att de fyra 

perspektiven ska vara lika viktiga, men att en jämvikt mellan perspektiven är något att sträva 

mot. Genom att ta hänsyn till alla perspektiv ska risken för att missa relevant information som 

kan påverka organisationens resultat reduceras (Kaplan & Norton, 1996b; Olve et al., 1999, 

s.118). 

 

Både Sundin et al (2010) samt Johanson et al (2006) menar att orsakssambanden kan främja 

balansen mellan organisationens mål och perspektiv. Sundin et al (2010) argumenterar för 

detta genom att orsakssambanden gör det möjligt att se konsekvenserna av prioriteringar 

vilket gör det möjligt att balansera verksamhetens mål. Det vill säga hur ett beslut om en 

åtgärd påverkar resultatet. På samma sätt beskriver Johanson et al (2006) orsakssambanden 

som ett sätt att förstå hur ett beslut i ett område påverkar ett annat, vilket bidrar till att en 

respektabel nivå av balans erhålls. Det ska vara en jämn fördelning av mätningar mellan 

perspektiven och balansen ska ses som en process och inte som ett resultat, eftersom det finns 

svårigheter att veta exakt vid vilken tidpunkt som balans har uppnåtts (Sundin et al., 2010). 

Sundin et al (2010) menar att perspektiven i styrkortet ska vara i jämvikt eller i proportion till 

varandra. 

 

Johanson et al (2006) ställer sig frågan om det är möjligt att balansera mellan styrkortets 

perspektiv under dåliga finansiella förhållanden. Vid kristider hamnar fokus ofta på budget 

och finansiella aspekter, vilket innebär att det finansiella perspektiv prioriteras på bekostnad 

av de andra. Johanson et al (2006) menar att hålla budget kan, för en offentlig organisation, 

bli ett mål i sig, istället för att det ses som ett sätt att uppnå organisationens övergripande mål 

och därmed rubbas balansen. 

 

I denna studie kommer utgångspunkten vara att orsakssambanden främjar en balans. Motivet 

till detta är att orsakssambanden ska genomsyra alla perspektiv och på så sätt kan inget 

åsidosättas. Dock behöver balans inte betyda att alla perspektiv är exakt lika viktiga men att 

en jämvikt mellan perspektiven är något som bör eftersträvas (Sundin et al., 2010; Olve et al., 

1999; Johanson et al., 2006). 



 

16 

 

 

2.4 Sammanfattning 

Eftersom det inte finns några tidigare studier som undersökt kvasimarknadens effekter på det 

balanserade styrkortet, och inte heller några teorier som fångat vår frågeställning, har 

teorierna i studien valts för att fånga det identifierade fenomenet. Kvasimarknadsteorin ansågs 

lämplig eftersom den tydligt klargör för vilka effekter som medkommer av en sådan marknad. 

De centrala begreppen i teorin är ökat kundfokus, tjänstekvalitet och effektivitet. Då 

kvasimarknaden innehar både marknadsmässiga och byråkratiska mekanismer (Deakin & 

Pratten, 2000; Lillrank, 2008) har vi valt att definiera dessa styrformer, marknad och 

byråkrati, med hjälp av Ouchi (1979, 1980). De begrepp vi lyft ut från Ouchis (1979, 

1980)  teorier är prismekanism och kontroll. Dessa fem teoretiska begrepp används i studien 

för att beskriva de effekter som kvasimarknaden medfört på styrkortets orsakssamband och 

balans. För att förstå orsakssambanden och balansen har vi valt att även definiera dessa i det 

teoretiska ramverket.  

Fokus i studien kommer därmed ligga i hur ett ökat kundfokus, tjänstekvalitet, effektivitet samt 

prismekanism och kontroll påverkat styrkortets orsakssamband och dess balans för att kunna 

besvara studiens syfte. 

3. Metod 

3.1 Uppslag till forskningsfråga 

För att få kunskap och förståelse över det studerade ämnesområdet påbörjades studien med en 

litteraturgenomgång. Litteraturen bestod av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter från 

bland annat Konkurrensverket och Statens offentliga utredningar. De vetenskapliga artiklarna 

gav en kunskap hur forskningsläget såg ut på det studerade området, böckerna gav oss djupare 

förståelse av ämnet och rapporter gav oss samhällets syn på de studerade frågorna vilket sågs 

som viktigt då vi ville få en bred kunskapsgrund att stå på rörande vårdvalet. Genom denna 

litteraturgenomgång hittades ett relevant fenomen att undersöka. Tidigt i processen togs även 

kontakt med primärvården i Uppsala län för att höra om studiens ämnesval hade praktiskt 

relevans. 
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3.2 Metodval 

3.2.1 Val av undersökningsmetod 

När vi hade identifierat det fenomen studien ämnade att undersöka skulle beslutet tas om 

studien skulle utföras kvalitativt eller kvantitativt. Då studien syftar till att undersöka ett 

relativt outforskat fenomen, vilket innebär att det finns ett större behov av öppna frågor och 

tolkande av ord, än att analysera siffror (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s.377) gjordes 

valet att studien skulle utföras med kvalitativ metod. Hade vi valt att genomföra studien 

genom en kvantitativ metod hade vi lättare kunnat veta att det som är ämnat att mätas, 

verkligen är det som mäts, då svaren från datainsamlingen hade blivit tydligare och egna 

tolkningar av svaret inte påverkat studiens slutsatser i samma utsträckning som vid en 

kvalitativ undersökning. Dock är den kvantitativa metoden svår att tillämpa då ämnet är 

relativt outforskat och vi därför inte i förväg kunde definiera svaren på det sätt som en 

kvantitativ metod kräver (Saunders et al., 2009).  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att få det djup vi önskat uppnå med studien har vi valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Det passar bra i en studie av explorativ karaktär, det vill säga när studien ämnar 

förklara ett fenomen (Saunders et al., 2009, s.377). En av fördelarna med semistrukturerade 

intervjuer är att det finns möjlighet att gå djupare in på respondentens svar, till exempel 

genom att be om ett mer utvecklande eller beskrivande svar (Saunders et al., 2009, s.378). 

Detta var något som utnyttjades i intervjuerna.  

Vi använde oss av en intervjumall som bestod av en rad teman som skulle tas upp. Dessa 

teman följde de teoretiska begrepp som vi identifierat: effektivitet, kundfokus, tjänstekvalitet, 

prismekanism samt kontroll. Frågorna formulerades med utgångspunkt från dessa begrepp 

och ställdes så att respondenterna kunde känna att de hade utrymme att formulera sig fritt. 

Genom detta kunde flexibilitet uppnås och möjligheten att ställa följdfrågor har resulterat i att 

eventuella oklarheter kunnat rätas ut, antingen om respondenterna inte förstod frågan eller 

också om vi inte förstod svaret.  

Att använda semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data kan ses som en 

nackdel för att uppnå reliabilitet, då det blir svårt att upprepa studien (Saunders et al., 2009, 

s.192). Reliabilitet innebär att om studien utförs av en annan forskare eller vid ett annat 

tillfälle, ska den framställa samma resultat för att studien ska vara tillförlitlig (Saunders et al., 
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2009, s.192; Patel & Davidsson, 2011, s.106). Anledningen till att vi inte valde att genomföra 

en strukturerad intervju beror på att den skapar en begränsning då möjligheten att komma med 

följdfrågor reduceras. Då vi inte hade en specifik frågelista att följa, utformades intervjun mer 

som ett samtal än ett förhör vilket ökade möjligheten för att vinna respondenternas tillit och 

genom detta stärktes chansen att erhålla ärliga svar.  

För att ha en plan med intervjuerna valde vi att inte genomföra ostrukturerade frågor eftersom 

det leder till att risken att komma ifrån ämnet ökar. Genom att respondenterna fick frågor på 

samma teman kunde vi få en rättvis jämförelse av respondenternas svar. Sundin et al (2010) 

har gjort en liknande studie som denna, då de undersökt styrkortets möjlighet att balansera 

organisationens mål. Då de valt att göra semistrukturerade intervjuer ansågs detta som ett 

argument för att denna studie skulle ha samma utgångspunkt. 

3.3 Urval 

3.3.1 Val av organisation 

För att kunna besvara studiens syfte har vi gjort valet att göra en fallstudie. Fallstudier är 

vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningen och är relevant för att erhålla en rik 

förståelse av relationer och processer inom organisationen (Saunders et al., 2009, s.179). 

Alternativet till att gå djupare in på en organisation, hade varit att undersöka liknande 

organisationer i flera landsting. Detta skulle ha underlättat vetskapen om studiens resultat kan 

vara tillämpbart även på andra organisationer (Saunders et al., 2009, s.180) vilket hade varit 

intressant men på grund av tidsramen i denna studie inte möjligt att genomföra. 

Då primärvården i Uppsala län är en stor organisation har denna studie valt att undersöka den 

operativa nivån, vilken representeras av primärvårdens vårdcentraler, eftersom det är av stor 

vikt för organisationer att veta vad som sker på denna nivå vid användningen av BSC (Kaplan 

& Norton, 2008). Kriterierna vårdcentralerna behövde ha för att vara aktuella för studien var; 

att verksamheten skulle vara utsatt för konkurrens, att styrkortet brutits ned från övergripande 

ledningsnivå till individnivå samt att verksamheten skulle ha använt styrkortet i minst 2 år.  

Primärvårdens controller valde ut tre vårdcentraler, med hänsyn till ovanstående kriterier, som 

kunde ställa upp med respondenter till studien. Att primärvårdscontrollern valde ut 

vårdcentralerna åt oss är en faktor som kan ha betydelse för studiens tillförlitlighet. Valet som 

gjordes av primärvårdscontrollern kan ha haft betydelse då han kan ha valt ut vårdcentraler 

som kommit längre, eller som har mer intresse för styrkortsarbetet, för att primärvården ska se 
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bra ut utåt sett. Då denna studie inte ville undersöka implementeringen eller användningen av 

styrkortet borde det inte ha negativ påverkan på studiens resultat, snarare tvärtom.  

De utvalda vårdcentralerna har samma förutsättningar vad gäller konkurrerande verksamhet i 

närområdet. En av vårdcentralerna ligger i ett mindre samhälle utanför Uppsala, de andra två 

ligger i Uppsala tätort. Alla tre har balanserade styrkort som brutits ned från landstingsnivå 

och alla verksamheter har haft hjälp av samma stabsorganisation då denna nedbrytning skett. 

Att vårdcentralerna på så sätt har samma förutsättningar sågs som en fördel för denna studie, 

då vi därför kan se dem som olika delar av organisationen, istället för tre separata 

verksamheter. På så vis har vi lyckats få en bredare bild av fallorganisationen, även om de tre 

vårdcentralerna geografiskt befinner sig på olika ställen. Om vi endast hade fokuserat på en 

vårdcentral skulle vi kunna dra slutsatser om fenomenet i den verksamheten, men det hade 

försvårat möjligheten att generalisera resultatet över hela primärvårdens organisation.  

3.3.2 Val av respondenter 

Efter att ha valt ut lämpliga vårdcentraler i fallorganisationen primärvården, skulle lämpliga 

respondenter väljas ut. De krav som fanns på respondenterna var att de skulle varit anställda 

minst 12 månader, ha ett individuellt styrkort samt vara verksamhetschef, läkare eller 

sjuksköterska. Anledningen till att valet föll på att intervjua både professionella 

(sjuksköterskor och läkare) och verksamhetschefer var för att få en helhetsbild av 

verksamhetens operativa nivå. Anledningen till att respondenterna skulle ha varit anställda i 

minst 12 månader var för att de skulle ha hunnit bli insatta och bekväma med arbetet med 

styrkortet. Detta underlättar även för att de ska förstå vad som menas med balans mellan 

perspektiven. 

 

Sju respondenter som uppfyllde ovanstående kriterier har intervjuats och dessa intervjuer är 

grunden för att kunna svara på studiens syfte. Respondenterna på de tre vårdcentralerna 

fördelades genom att två personer; en verksamhetschef och en sjuksköterska, intervjuades på 

den första vårdcentralen. På den andra intervjuades en verksamhetschef och en läkare och på 

den sista vårdcentralen intervjuades en verksamhetschef, en läkare och en sjuksköterska. Hade 

valet gjorts att endast fokusera på professionella hade vi inte vetat om resultatet är gångbart 

även för verksamhetscheferna, vilket inneburit att resultatet inte hade givit organisationens 

bild av den operativa nivån. Då verksamhetscheferna har resultatansvar på ett annat sätt än de 

professionella är det möjligt att studiens resultat skulle blivit annorlunda om valet gjorts att 

endast fokusera på antingen verksamhetschefer eller professionella. Dock visade studien inga 
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specifika skillnader mellan verksamhetschefernas och de professionellas svar och valet bör 

därmed inte ha några negativa konsekvenser på studiens slutsatser.  

 

Valet av respondenter gjordes inte av oss utan verksamhetscheferna valde ut medarbetare på 

respektive vårdcentral som kunde ställa upp i studien, vilket kan vara en betydande faktor för 

studiens resultat. Verksamhetschefen kan ha haft en tanke med att välja ut medarbetare som 

har en mer positiv inställning till arbetet med styrkortet och är mer pålästa. För att minska 

denna risk har vi valt att meddela att både vårdcentralerna och respondenterna kommer att 

vara anonyma i studien. Därmed har verksamhetscheferna inte samma intention att visa upp 

ett positivt sken av verksamheten, utan ett mer ärligt urval och svar kan erhållas. Att 

respondenterna är anonyma anser vi vara till fördel för studien då det ökar möjligheten till 

mer ärliga svar. Om respondenternas namn skrivits ut skapar det en risk att respondenterna 

förvränger svaren så som de tror att de borde svara (Bryman & Bell, 2003, s.423). Dock kan 

det vara till nackdel för studiens tillförlitlighet då läsaren inte kan uppfatta vem det är som har 

sagt vad samt att det inte går att se vilka respondenter som hör till respektive vårdcentral. Vi 

ansåg ändå att motivet till att bevara respondenternas anonymitet vägde tyngre än att namnge 

respondenterna. 

 

För att säkra respondenternas anonymitet har vi valt att koda intervjupersonerna. 

Beteckningarna visas i tabell 1 nedan. Vi valde att döpa både sjuksköterskor och läkare till 

professionella för att ytterligare dölja identiteten på respondenterna och av samma anledning 

har vi valt att inte ge ut mer information om arbetsuppgifter eller hur länge varje individ har 

jobbat på sin arbetsplats. Respondenten med beteckning C1 i intervjuguiden kommer endast 

användas för att beskriva styrkortets uppbyggnad i syfte att erhålla en förförståelse för 

primärvårdens arbete med BSC och kommer inte nyttjas i analysen. 
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Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

Intervju Vem/position Beteckning Tid (Avrundat till närmaste femtal) 

1 Chefscontroller C1 100 min 

2 Verksamhetschef V1 70 min 

3 Verksamhetschef V2 75 min 

4 Verksamhetschef V3 45 min 

5 Professionell P1 35 min 

6 Professionell P2 40 min 

7 Professionell P3 40 min 

8 Professionell P4 25 min 

 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Tillvägagångssätt 

Kontakten med Landstinget påbörjades i oktober 2013, då Uppsala läns landsting centralt 

kontaktades. Landstingets ekonomidirektör och budgetchef intervjuades för att få en bild av 

styrkortets användning i organisationen. Denna intervju kan ses som ett samtal. Genom dessa 

personer skapades en kontakt med landstingets primärvårds controllerchef vilket också 

resulterade i en samtalsintervju. Genom denna erhölls en vidare förståelse för 

vårdcentralernas arbete med styrkortet och han kunde även bekräfta att studiens 

forskningsfråga var praktiskt intressant och kunde vara till nytta för verksamheten. Därmed 

valdes Primärvården i Uppsala läns landsting ut som fallorganisation. 

 

Kontakten med vårdcentralerna påbörjades via mail till varje verksamhetschef, och i detta 

mail förklarades det vad studien önskade undersöka. Därefter föreslog verksamhetscheferna 

ett antal tider då både de och deras medarbetare hade möjlighet att ställa upp. 
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Intervjuerna med respondenterna som varit delaktiga i studiens resultat ägde rum på 

respektive vårdcentral och varade mellan 25-75 minuter. Studiens intervjuguide har utgått 

från Saunders et al (2009, s.389) tankar om hur en intervju ska genomföras. Den naturliga 

öppningen har varit att ställa frågor som angick respondenten för att lätta på stämningen, till 

exempel genom att låta individen berätta om sina arbetsuppgifter i organisationen. Därefter 

övergick intervjun till de huvudsakliga frågorna. Det har varit viktigt att utforma tydliga 

frågor för att respondenterna ska förstå dem. Har det funnits några oklarheter har det funnits 

möjlighet att förklara syftet med frågan. Den kvalitativa metoden har på så sätt varit till fördel 

i denna studie. Vissa av respondenterna gav mer utförliga och utsvävande svar än andra, 

vilket förklarar skillnaden i längd på intervjuerna. Vi gav dock alla respondenter samma 

förutsättningar att utveckla sina svar, och situationen kring intervjuerna upplevdes aldrig som 

stressande. Intervjuerna skedde enskilt i separata rum för att minska risken för eventuella 

stressfaktorer som annars kunnat störa. För att undgå korta och defensiva svar har ett neutralt 

röstläge använts och laddade och negativt speglande frågor har undvikits (Saunders et al., 

2009, s.389).  

 

3.5 Analys av intervjuer 

Samtliga intervjuer i studien har spelats in och därefter transkriberats. För att analysera den 

insamlade empiriska datan har denna kodats utifrån det teoretiska ramverket. Analysen 

strukturerades utifrån de centrala teoretiska begreppen; kundfokus, tjänstekvalitet, effektivitet, 

prismekanism och kontroll. Genom att strukturera studiens empiriska data utifrån dessa 

teoretiska begrepp ville vi se vilka svårigheter och möjligheter de medfört på 

orsakssambanden och balansen mellan styrkortets perspektiv. Kategoriseringen av data i 

enlighet med de teoretiska begreppen kan innebära en begränsning då analysen därmed styrs 

av det teoretiska ramverket. Det kan därmed hända att intressanta delar i den empiriska datan, 

som inte passar ramverket, går förlorade (Saunders et al., 2009, s.557-559). Dock har det 

teoretiska ramverket utgjort ett sätt för oss att finna en struktur i arbetet och intressanta delar 

ur de transkriberade intervjuerna har kunnat lyftas ut. Detta har gjort det möjligt för oss att 

svara på studiens forskningsfråga.  
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3.5.1 Operationalisering 

Här redogörs för de teoretiska begrepp som använts i insamlingen av data. Dessa begrepp är 

ökat kundfokus, tjänstekvalitet, effektivitet samt prismekanism och kontroll. Begreppen har vi 

haft som utgångspunkt i utformningen av intervjufrågor. Med studiens operationella definition 

av de teoretiska begreppen vill vi översätta de teoretiska begreppen till att bli praktiskt 

tillämpbara. Eftersom studien har sin utgångspunkt på den operativa nivån har vi valt att 

spegla de anställdas syn i den operationella definitionen. Genom detta kan vi fånga studiens 

teoretiska begrepp på ett, för responenterna, lättförståeligt sätt. I tabell 2 visas översättningen 

av de teoretiska begreppen.  
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Tabell 2. Operationalisering av begrepp 

Begrepp Teoretisk 

definition 

Operationell 

definition 

Exempel på frågor 

Kundfokus Kunden är den 

starkaste spelpjäsen 

(Le Grand, 2007). 

Hur de anställda 

upplever kundernas roll 

för verksamheten. 

Vad önskar era kunder?                                

Vad gör ni för att uppnå 

det? 

Tjänstekvalitet Ansvarstagande, 

bemötande och 

kompetensutveckling 

(Le Grand, 2007).  

De anställdas syn på 

ansvarstagande, 

bemötande och 

kompetens i vården. 

Hur tar er verksamhet 

ansvar gentemot kunden?                                

Vad gör ni för att 

förbättra er? 

Effektivtet Leverera största 

mängd kvalitet och 

kvantitet utifrån en 

given mängd 

resurser (Le Grand, 

2007). 

Hur de anställda 

upplever kraven på att 

producera kvalitet och 

kvantitet i 

verksamhetens 

produktion. 

Hur jobbar ni med 

produktionen?                                

Vad gör ni för att 

effektivisera 

produktionen? 

Prismekanism Belöning i 

proportion till insats 

(Ouchi, 1979, 1980).  

De anställdas 

uppfattning hur intäkter 

står i proportion till 

verksamhetens 

prestation.  

Vad kan du göra för att 

öka verksamhetens 

intäkter?                       

Hur ser kopplingen 

mellan kund och ekonomi 

ut? 

Kontroll Övervakning från 

ledningen (Ouchi, 

1979, 1980).  

De anställdas syn på 

ledningens makt över 

verksamheten. 

Känner du att du kan 

påverka verksamhetens 

resultat, på vilket sätt?                                                           

Hur påverkas 

verksamheten av 

ledningen? 
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3.6 Metodkritik 

3.6.1 Validitet  

Inom den kvalitativa forskningen innebär uttrycket validitet förmågan att studera och 

analysera verkligheten och på så sätt förklara eller beskriva en iakttagelse (Patel & Davidsson, 

2011, s.105). Vår undersökning har utgått från ett teoretiskt ramverk, vilket innebär att vi 

analyserat respondenternas svar i förhållande till teorin. Genom att ständigt göra kopplingar 

mellan den data vi samlat in och studiens syfte, för att se att vi mäter det vi verkligen vill 

mäta, har vi strävat efter att öka studiens validitet. Svagheten med att utgå från ett teoretiskt 

ramverk är att vi kan ha gått miste om intressanta aspekter i empirin som inte passade i 

studiens ramverk. Dock ansåg vi att det var en nödvändighet att utgå ifrån teorin i denna 

studie för att kunna undersöka marknadens konsekvenser. Detta gav struktur till insamlingen 

av data och kan öka studiens validitet. Det är även av stor vikt för studiens validitet att 

respondenterna förstår intervjufrågorna (Saunders et al., 2009). Detta har vi försökt uppfylla 

med hjälp av följdfrågor och förtydliganden. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och har sin utgångspunkt i insamlande av data och den 

analytiska processen. Reliabilitet handlar om att reducera felaktigheter och förutfattade 

meningar i de framställda resultatet för att studien ska kunna genomföras vid ett annat tillfälle 

eller av en annan författare och komma fram till samma resultat (Saunders et al., 2009, s.192; 

Patel & Davidsson, 2011, s.106). För att undkomma detta har vi tydligt förklarat studiens 

metod och hur vi har gått tillväga vid utförande av intervjuer och insamling av data. 

Respondenterna spelades in under intervjuerna och tillfrågades innan inspelningen påbörjades 

om de godkände detta. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att vi skulle kunna 

gå tillbaka och lyssna på inspelningarna om det uppstod oklarheter vid analys av intervjuer. 

På så sätt reduceras risker för feltolkning.  

3.6.3 Studiens jämförbarhet 

Något att ha i åtanke när våra resultat sätts i jämförelse med den tidigare forskningen är synen 

på styrkortets balans i förhållande till orsakssambanden mellan perspektiven. Huruvida 

orsakssambanden främjar eller stjälper balansen mellan styrkortets perspektiv är omdiskuterat 

och forskarna har blandade åsikter. Funck (2007) samt Aidemark (2001) menar att 

orsakssambanden, i och med att perspektiven inordnas i en hierarki, stjälper balansen. Att 
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illustrera det finansiella perspektivet på ”topp” i en hierarki skulle enligt dessa forskare 

innebära att det väger tyngst och därmed rubbar orsakssambanden balansen. Sundin et al 

(2010) samt Johansson et al (2006) beskriver istället orsakssambanden som något som 

möjliggör balans då de hjälper till att visa hur prioriteringar och konflikter kan hanteras. Om 

vi hade gjort antagandet att orsakssambanden inte främjat balansen, utan tvärtom skapar 

svårigheter att uppnå en balans, hade studiens resultat blivit annorlunda. 

 

4. Resultat 

Då syftet med studien är att förklara hur kvasimarknadens effekter påverkat styrkortets 

orsakssamband och balans, har vi valt att kategorisera datan efter kvasimarknadens effekter. 

Därmed är den presenterade datan kategoriserad efter de teoretiska begrepp som lyfts fram i 

operationaliseringen. Dessa är ökat kundfokus, tjänstekvalitet, effektivitet samt prismekanism 

och kontroll. Datan är grupperad efter likheter i responenternas svar och kan därmed delvis 

ses som analyserad. Den empiriska redogörelsen kommer att inledas med övergripande 

information om Uppsala läns landsting primärvårds arbete med BSC. Denna information 

kommer från samtalet med C1. 

 

Under redogörelsen för studiens resultat och analys kommer begreppen kund och patient 

användas, vilka i denna studie har samma betydelse. Att de har samma betydelse grundas i att 

studiens respondenter använde sig av båda begreppen, och därmed sågs ingen problematik 

med dessa två begrepp.  

4.1 Uppsala läns landstings primärvård 

Uppsala läns landsting använder sig av balanserat styrkort, med fem perspektiv vilka de 

benämner; medborgare och kund, ekonomi, produktion, förnyelse och medarbetare (C1). C1 

beskriver att styrkortet är implementerat från den övergripande landstingsnivån och det 

övergripande styrkortet framställs politiskt. Det övergripande styrkortet för primärvården 

implementeras sedan i organisationens vårdcentraler. Medarbetarna ska ha individuella 

styrkort att arbeta efter och genom styrkorten ska de kunna se sin roll i organisationen i 

förhållande till helheten (C1). 
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Primärvårdens stab hjälper vårdcentralerna att implementera styrkorten i respektive 

verksamhet och för varje mål i styrkortet finns en ansvarig i primärvårdens stab (C1). 

Styrkortets mål i vårdcentralernas styrkort är standardiserade och därmed mycket lika för alla 

verksamheter. Styrkortets orsakssamband är inte något som diskuterats i nuvarande styrkort 

men något som primärvården börjat fundera på inför kommande års styrkort (C1).  

4.2 Kundfokus 

De flesta av respondenterna uttrycker att det idag finns ett stort fokus på kundernas önskemål. 

Den främsta anledningen till det är att patienterna idag kan välja att lista om sig om 

vårdcentralen inte når upp till förväntningarna (V1, V2, V3, P1, P2, P4). P1 beskriver att 

kunderna därmed fått en maktposition.  

“Vi måste visa att vi finns och just den här frågan, för vilka är vi till? Och så finns ju kundens 

val också, kunden kan välja något annat. Det vill säga, man väljer då den man kommer 

snabbare till eller, där men får ett vänligare bemötande, kanske trevligare väntrum eller 

kanske hittar dit för att skylten var upplyst” (V1.) 

För att behålla och öka antalet listade patienter beskriver samtliga respondenter att det är 

viktigt att vårdcentralen tillhandahåller en hög tillgänglighet. V1 och V2 säger att om 

vårdcentralen får rykte om sig att inte ha tillgängliga tider kommer patienterna att lista om sig. 

P1 förklarar att vårdcentralen måste ha nöjda kunder, annars kommer vårcentralen inte finnas 

kvar. P2 och P4 säger att de på vårdcentralen ofta diskuterar vad de kan göra för att få nöjda 

kunder och att det är viktigt att framstå som en attraktiv verksamhet för kunderna. 

“Sen pratar vi mycket om att de ska vara nöjda såklart (...) vi försöker vara tillmötesgående 

och ha tider så de kan komma om de vill. Så vi har mycket nöjda patienter” (P2). 

Många av respondenterna beskriver att marknadsföring är något vårdcentralen satsar på för att 

få nöjda kunder (V2, V3, P1, P3). Respondenterna uttrycker frustration över att så mycket 

pengar och kraft måste läggas på detta, men menar att det är en förutsättning för att få fler 

listade patienter och därmed mer intäkter. P3 säger att marknadsföringen handlar om saker 

som inte berör vårdkvalitet och säger:  

“..det bli konkurrens om lull lull, saker som inte har med kvalitet i sjukvården att göra utan 

saker som jippon på vårdcentralen, familjedagar och att bjuda barnen på glass och så vidare. 
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Jag vet inte, det kan ju spåra lite åt det hållet. Det kan till exempel vara som ni studenter, 

man ser nåt käckt någonstans och så listar man sig där” (P3). 

V2 menar att dessa pengar istället kunnat läggas på andra delar av verksamheten och tar 

diabetesläkemedel som exempel. P1 säger att de under flera veckor stått utanför en 

livsmedelsbutik i närheten av vårdcentralen och gjort reklam för vårdcentralen.  

4.3 Tjänstekvalitet 

Flera respondenter anser att tillgänglighet, bemötande och god service är viktigt för att ha en 

väl fungerande och attraktiv verksamhet (V1, V2, V3, P1, P2, P4). Ett trevligt bemötande 

anser samtliga respondenter leder till nöjda kunder. För att uppfylla kundernas krav försöker 

de vara tillmötesgående och ha tillgängliga tider (V1, V2, V3, P1, P2, P4). V3 och P2 menar 

att motivationen hos de anställda att prestera snabbt och leverera god kvalitet har ökat sedan 

de fria vårdvalet infördes, då vårdcentralen måste ha nöjda kunder för att få finnas kvar. 

V2, P2 och P3 beskriver att ett ökat fokus på tillgänglighet leder till att vårdpersonalen får en 

stor press på sig att prestera snabbare och mer effektivt, vilket gör dem mer stressade. 

“Tillgänglighet har blivit extremt mycket viktigare än vad det var innan, alldeles för viktigt, 

och det på bekostnad av produktionsperspektivet där kvaliteten finns. Men också på 

bekostnad av medarbetarperspektivet därför att alla är betydligt hårdare piskade idag, all 

personal. Jag säger inte att det är orimligt nu men de kan inte bli så mycket mer tror jag” 

(V2). 

För att kunna erhålla en hög tjänstekvalitet anser flera respondenter att det är viktigt att ha 

duktiga medarbetare (V1, V3, P1, P3) och P3 menar att medarbetarna lyfter styrkortets övriga 

perspektiv. Samtidigt beskriver respondenterna att medarbetarna inte prioriteras i den grad de 

skulle önska (V3, P1, P3) och V1, V2, P1, P2, P4 menar att det snabbaste sättet att få 

ekonomin i balans är genom att säga upp personal. Konsekvensen av detta beskriver dem som 

att arbetsbördan blir tyngre för medarbetarna som är kvar på vårdcentralen då de får ta över 

arbetsuppgifterna för den person som avgått och medarbetarna blir mer stressade vilket 

riskerar att de gör ett sämre jobb. Att undvika detta blir ett incitament för vårdpersonalen att 

nå de finansiella målen (V1, V2, P1, P2, P4). 

Det krävs att medarbetarna kontinuerligt utbildar sig och hänger med i de medicinska 

förändringarna för att de ska vara en bra individ på arbetsplatsen och kunna erhålla en hög 
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kvalitet i sitt arbete (V1, V3, P1). Respondenterna menar dock att arbetsgivaren inte satsar på 

medarbetarnas utbildning i den grad de skulle önska (V1, V3, P1, P3). P1 menar att de 

anställda ofta går på föreläsningar på kvällstid, oavlönade. 

“Det är ju svårare nu och läsa, när man läste förut då fick man liksom lite inläsningstid från 

jobbet men nu är det tuffare med ekonomin så (..) Men sen har vi mycket utbildning på kvällar 

med läkemedelsföretag som har engagerade läkare och överläkare på sjukhusen (..) då går vi 

på kvällstid men vi får ju ingenting betalt” (P1). 

Respondenterna förklarar att en av anledningarna till att det blir för lite satsningar på 

utbildning är att förnyelse inte alltid hänger ihop med ekonomin (V1, V3, P1). V1 förklarar 

detta med att det är osäkert att skicka personal på utbildningar då det kan resultera i en 

förlustaffär. Stannar de anställda inte kvar i verksamheten efter utbildningen har de utlagda 

resurserna och den tjänsteledighet som krävts varit i onödan. 

4.4 Effektivitet 

Flera av respondenterna upplever att det finns ett stort krav på effektivisering i sitt arbete för 

att verksamheten ska hålla en hög tillgänglighet och klara av att ge en god service för att 

kunna ta emot ett visst antal listade och besök (V1, V2, V3, P2, P3, P4). V3 anser att 

vårdcentralen blivit mer effektiv sedan det fria vårdvalet infördes genom att öka motivationen 

hos de anställda att prestera snabbt och bra. 

“Vi försöker öka produktionen, det handlar om att ständigt öka och alltid förbättra 

tillgängligheten, öka mottagarvänligheten och antal besök. Det går inte alltid så bra man det 

är vår målsättning” (P4). 

V2, P3 och P4 beskriver att det inom organisationen finns två sidor av myntet; de ska 

produceras tjänster av hög kvalitet, samtidigt som tillgängligheten ska vara hög. V2 säger att 

det måste finnas en balans mellan kvalitet och antalet besök, och att det därför inte går att en 

läkare sätter kvaliteten så högt att denna inte hinner med lika många besök som de övriga 

läkarna. P2 och P4 anser att kravet på effektivitet och tillgänglighet leder till stressade 

medarbetare vilket riskerar att de gör ett sämre jobb. V1 och V2 menar att de idag måste 

erbjuda kunderna en tid snabbt, då de annars riskerar att mista dessa kunder.  

Många av respondenterna beskriver att de för att effektivisera arbetet jobbar med att ta upp 

och försöka lösa eventuell problematik i verksamheten (V1, V2, V3, P3, P4). De använder sig 



 

30 

 

bland annat av ett system som kallas kaizen vilket innebär att medarbetarna försöker 

identifiera flaskhalsarna i produktionen, för att lösa problem som stoppar upp flödet (V1, V2, 

V3, P3). Kaizen är uppskattat av flera respondenter och de ser hur kaizen kan hjälpa till med 

att effektivisera verksamheten och dess flöden (V1, V2, V3, P3, P4). 

“Kaizen tycker jag är bra. Det är en del av förnyelse och att det kommer in på produktion, att 

det minskar gnisslet i organisationen. Att man rättar till en massa småsaker som kan krångla, 

och det påverkar ju produktionen” (P3). 

Arbetet med kaizen är ett mål i vårdcentralernas förnyelseperspektiv. P3 beskriver detta som 

att det ska “minska gnisslet” i organisationen.  

4.5 Prismekanism 

Flera av respondenterna beskriver att för att öka intäkterna krävs det att vårdcentralerna 

lyckas behålla och öka antalet listade patienter och därmed har möjlighet att finnas kvar som 

verksamhet (V1, V2, V3, P1, P2, P4). Samtliga respondenter menar att de kan göra detta 

genom att tillhandahålla ett gott bemötande, hög tillgänglighet samt en god kvalitet. 

Respondenterna beskriver att vårdcentralen förr var finansierad via anslag men att intäkterna 

nu styrs av kundernas val (V1, V2, V3, P1, P2, P4).  

“Ja då var de anslagsfinansierat. Då ansökte vi om viss finansiering och fick det. Bara för att 

vi beskrev....Nu är det inte så. Nu beror det ju på antalet patienter som då är listade här. Så 

patienterna har fått en stor makt. Det hade dom inte förr” (V1). 

P2 menar att finansieringen är viktig för vad som kan göras för resterande verksamhet och 

menar att många listade patienter är viktigt för en god finansiering. Med hänsyn till att 

intäkterna idag är mycket beroende av kundernas val menar V2 att det innebär att de inte kan 

säga nej till patienter med lättare åkommor som egentligen inte behöver komma till 

vårdcentralen, på grund av att de då riskerar att förlora intäkter.  

4.6 Kontroll 

Samtliga respondenter anser att det är ett stort fokus på ekonomi idag och det är viktigt att 

försöka minska verksamhetens kostnader för att nå målen i styrkortets finansiella perspektiv. 

Många av respondenterna menar att de finansiella målen är de viktigaste för vårdcentralen att 
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nå och att det finns mycket press från ledningsnivå att nå målen i detta perspektiv (V1, V2, 

V3, P1). 

”Det är definitivt inte okej att ha grönt i vartenda mål i de andra perspektiven och sen rött i 

ekonomi (..) om vi hade rött i de andra perspektiven, men ekonomin i balans hade jag inte 

blivit lika hårt ansatt” (V2). 

P1 beskriver en balansgång mellan patientens bästa och de ekonomiska aspekterna, där man 

måste se till båda delarna då ett beslut ska tas. Flera av respondenterna beskriver att ekonomin 

sätter ramarna för verksamheten (V1, V2, V3, P1, P4). V1 säger att verksamheten inte kan ta 

del av sitt eget intäktsöverskott, utan det går till primärvårdens ”svarta hål”, vilket används för 

att finansiera de verksamheter som går med underskott. 

“Så att även hur mycket vi än anstränger oss och blir ännu mer sparsamma så ha vi ingen 

nytta av det, för de går in till de stora svarta hålet i primärvården. För att andra går så 

väldigt mycket minus så kan inte vi gå så väldigt mycket plus” (V1). 

Flera respondenter menar att ekonomin utgör ett hinder för verksamhetens övriga mål (V2, 

V3, P1, P4). V3 uttrycker det som att de först måste ha en bra verksamhet för att de ska kunna 

få nöjda kunder vilket innebär ökade intäkter. Dock krävs det resurser för att de ska kunna 

erhålla en bra verksamhet. Till exempel för att anställa en till läkare så tillgänglighetsmålet 

uppnås (V3). Även P2 förklarar de ekonomiska aspekterna på detta sätt och menar att om 

vårdcentralen får ökade intäkter resulterar det i att vårdcentralen har möjlighet att anställa en 

extra doktor och på detta sätt erbjuda befolkningen ytterligare vård samt öka tillgängligheten. 

“Jag tänker i det privata näringslivet är det ofta så att man bestämmer sig för att nu ska vi 

satsa på det här, (..) och så satsar man ett antal pengar på det. Här ska man, i det offentliga, 

göra precis tvärtom, se till att få alla de här fler listade, alla de här fler besöken. Och när 

man kan visa ett hyggligt stort plusresultat, då kan man anställa fler folk eller bygga ut 

verksamheten. (..) Så därför blir det svårt… alltså ekonomin, de ekonomiska faktorerna i 

styrkortet kan skapa stora problem att nå de andra delarna, eller bitarna av de andra 

delarna” (V3). 
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5. Analys  

5.1 Kundfokus 

Le Grand (2007) beskriver ökat kundfokus som en av kvasimarknadens effekter. Ökat 

kundfokus innebär att organisationen ska se kunderna som de starkaste spelpjäserna på 

marknaden eftersom intäkterna följer deras val av leverantör (Le Grand, 2007). Sedan 

införandet av det fria vårdvalet beskriver respondenterna att patienterna har fått ett ökat fokus 

på marknaden eftersom organisationen måste ta hänsyn till deras krav för att behålla och öka 

antalet listade patienter (V1, V2, V3, P1, P2, P4). Samtliga respondenter har en förståelse för 

att de måste leverera en hög tillgänglighet och ett gott bemötande för att kunna attrahera 

kunder och därmed erhålla intäkter. Genom detta kan vi se potential till orsakssamband 

mellan styrkortets produktionsperspektiv och kundperspektiv. 

Le Grand (2007, s.40) menar att kundernas val baseras på vad leverantörerna kan erbjuda. Ett 

flertal av respondenterna menar att marknadsföring är något som vårdcentralerna ser som 

viktigt för att locka nya kunder (V2, V3, P1, P3). De menar att kärnan i detta är att få fler 

listade patienter för att få mer intäkter. P1 nämner till exempel att det inte läggs tillräckligt 

mycket resurser på utbildning, vilket är en del av tjänstekvaliteten.  

5.2 Tjänstekvalitet 

Le Grand (2007) förklarar att tjänstekvaliteten ska öka som en konsekvens av 

kvasimarknaden, då verksamheterna utsätts för konkurrens. Respondenterna har påpekat att 

de är medvetna om kundernas behov och att motivationen att uppnå nöjda kunder ligger i att 

vårdcentralen annars inte kommer finnas kvar, då intäkterna följer patientens val av 

vårdgivare (V3, P1, P2). Kunderna kräver ett gott bemötande och det är viktigt för 

vårdcentralen att möta detta krav för att inte förlora kunder och därigenom intäkter (V1, V2, 

V3, P1, P2, P3, P4).  

 

Johanson et al (2006) menar att det vid tuffa finansiella tider kan bli ett överdrivet fokus på 

det finansiella perspektivet. Respondenterna säger att då vårdcentralen riskerar att inte nå upp 

till de finansiella målen är det vanligt med nedskärningar av personal, och respondenterna 

menar att en stressad medarbetare riskerar att ge en sämre vård än en lugn medarbetare som 

trivs med sitt arbete (V1, V2, P1, P3, P4). Därmed kunde respondenterna se att nedskärning 
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av personal medför en risk att inte nå målen i medarbetarperspektiven, vilket har en påverkan 

på verksamhetens tjänstekvalitet i produktionsperspektivet (V1, V2, P1, P3, P4). Att 

medarbetarna trots detta är en post som det är vanligt att skära ner på, kan vi förklara med att 

brist på måluppfyllelse i medarbetarperspektivet inte anses lika allvarligt i jämförelse med att 

inte nå målen i det finansiella perspektivet.  

Kaplan och Norton (1996b) samt Sundin et al (2010) menar att orsakssambanden kan främja 

balansen och ge förutsättningar till att kunna göra prioriteringar i verksamheten. Vi kan se att 

en förklaring till att medarbetarperspektivet är bortprioriterat kan vara att orsakssambanden i 

primärvårdens styrkort inte är implementerade i verksamheten. Därigenom försvårar det för 

organisationen att se de långsiktiga konsekvenserna av att inte prioritera 

medarbetarperspektivet. Istället tänker de kortsiktigt för att få ekonomin i balans. Om det hade 

funnits tydliga orsakssamband borde respondenterna kunnat se hur brist i måluppfyllelse i 

medarbetarperspektivet skulle kunna ge inverkan på måluppfyllelse i övriga perspektiv. Detta 

eftersom orsakssamband möjliggör att se konsekvenser av prioriteringar vilket skulle främja 

balansen (Kaplan & Norton, 1996b; Sundin et al., 2010). 

5.3 Effektivitet 

Effektivitet handlar om att leverera största möjliga kvalitet och kvantitet av en given mängd 

resurser (Le Grand, 2007). Respondenterna beskriver att de måste ha ett visst antal listade och 

besök för att få tillräckligt med intäkter för att kunna uppnå målen i det finansiella 

perspektivet (V1, V2, V3, P2, P3, P4). För att kunna uppnå en hög tillgänglighet krävs en 

effektiv produktion och det finns en känsla hos några av respondenterna att kvalitet och 

effektivitet stundtals kan vara svåra att balansera (V2, P3, P4).  

Respondenterna beskriver att kunderna kräver en hög tillgänglighet och att vårdcentralerna 

måste erbjuda kunderna detta för att de kan välja att lista om sig om de inte får tid tillräckligt 

snabbt (V1, V2). För att kunna uppnå en hög tillgänglighet krävs en effektivisering av 

produktionen (V1, V2, V3, P2, P3, P4). Vårdpersonalen jobbar med att förbättra flöden och 

rutiner för att få en mer effektiv verksamhet (V1, V2,V3, P3, P4). På detta sätt ser vi potential 

till orsakssamband mellan primärvårdens förnyelseperspektiv och produktionsperspektiv. 
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5.4 Prismekanism 

Prismekanismen är ett resultat av en marknadsstyrning och kan förklaras med att den skapar 

en situation där belöning står i proportion till bidrag (Ouchi, 1979, 1980). Genom denna 

koppling kunde vi se att det finns potential för organisationen att länka kundperspektivet med 

det finansiella perspektivet i en kedja av orsakssamband. Dessa orsakssamband ska främja 

balansen (Sundin et al., 2010; Johanson et al., 2006; Kaplan & Norton, 1996b). Resultatet i 

denna studie visar att respondenterna har en förståelse för att nöjda kunder är en förutsättning 

för att få fortsätta vara verksamma (V1, V2, V3, P1, P2, P4).  

I och med prismekanismen kopplas belöning till insats (Ouchi, 1979), och i primärvården kan 

detta appliceras på att varje vårdcentral idag får intäkter av patientens val (V1, V2, V3, P1, 

P2, P4). Därigenom har Sveriges primärvård gått från att vara anslagsfinansierad till att bli 

finansierad via kundernas val (V1) och det har uppstått en konkurrenssituation mellan 

vårdcentralerna, både mellan de offentliga och de privata (SOU 2008:37). V1 menar att det 

idag är kundernas val som driver den största delen av verksamhetens intäkter, istället för att 

verksamheten får ett anslag genom vilket det bestäms för hur mycket resurser som kan läggas 

på verksamhetens kunder. Därmed kan vi se att det finansiella perspektivet drivs av 

kundperspektivet idag vilket kan ses som grunden för en orsakskedja i styrkortet, vilken liknar 

en privat organisations orsakssamband.  

5.5 Kontroll 

En kvasimarknad är en marknad med byråkratiska kontrakt Deakin och Pratten (2000) och 

Lillrank (2008) menar att kvasimarknaden är en kombination av marknad och byråkrati. 

Byråkratin utgörs av en hierarki där det finns en ledning som kontrollerar och övervakar 

medarbetarna genom regler och beslut (Ouchi, 1979; 1980). Respondenterna beskriver att 

primärvårdens ledning och landstingets politiker påverkar styrningen av vårdcentralerna (V1, 

V2) och de lägger stor vikt vid att verksamheterna ska nå målen i det finansiella perspektivet 

(V1, V2, V3, P1). Det kan illustreras av V2, som säger att ”det är definitivt inte okej att ha 

grönt i varenda mål i de andra fyra perspektiven och sedan rött i ekonomin”.  

Kaplan (2001) och Kaplan och Norton (1996b) menar att ekonomin i en offentlig organisation 

bör ses som en begränsning snarare än ett mål. Att ekonomin ses som ett mål i den studerade 

organisationen, snarare än den begränsning som Kaplan (2001) och Kaplan och Norton 

(1996b) uttrycker att det bör ses som, kan vi förklara med kvasimarknadens byråkratiska 
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mekanismer; vilka utgörs av kontroll och övervakning (Ouchi, 1979, 1980). Vi kan se att 

ekonomin har blivit det viktigaste målet, eftersom vårdcentralerna måste uppfylla målen i det 

perspektivet för att inte bli hårt ansatta av ledningen. V2 beskriver att om de misslyckas med 

måluppfyllelse i något annat av styrkortets perspektiv blir konsekvenserna från ledningsnivån 

inte lika allvarliga. Genom att ekonomin är det viktigaste målet som ska uppfyllas även om 

det bidrar till att mål i övriga perspektiv inte kan uppnås, kan vi se att det blir ett hinder för att 

uppnå en balans mellan perspektiven. 

Vi kan se att verksamheten styrs av en kvasimarknad där det finansiella perspektivet blir 

viktigast, vilket leder till att balansen mellan perspektiven försvåras. Om det enbart var en ren 

marknad, utan byråkratiska inslag, finns det en möjlighet att detta system hade varit effektivt 

för att balansera styrkortets perspektiv. Dock har vi funnit att det inte är så i en kombinerad 

marknad då den byråkratiska hierarkin kan kontrollera marknaden. Ett exempel på hur 

byråkratin kan kontrollera hälso- och sjukvårdsmarknaden är att respondenterna anser att de 

inte har fullständig makt över sina intäkter, även om de har möjlighet att påverka dem (V1). 

De kan till exempel inte maximera sina intäkter för att erhålla ett intäktsöverskott som de kan 

investera i verksamheten, utan överskottet tas i anspråk av de andra vårdcentralerna vilka har 

ett underskott (V1). Vi kan se kopplingar mellan respondenterna i denna studie, vilka beskrev 

att de inte själva har makt över sina intäkter och att de inte kan påverka sina intäkter fullt ut, 

med Northcott och Taulapapa (2011), vilka menar att det är vanligt att offentliga 

verksamheter ser att deras resultat skapas utom deras kontroll, som till exempel politik, lagar 

eller riktlinjer. Nothcott och Taulapapa (2011) menar att detta kan försvåra möjligheten för 

verksamheten att se styrkortets orsakssamband. Detta kan vi därmed se som en förklaring till 

att det var svårt för respondenterna att se tydliga orsakssamband i styrkortet, vilket leder till 

svårigheter att balansera styrkortets perspektiv. 

 

6. Diskussion 

6.1 Möjligheter 

I denna studie har marknadens prismekanism, vilken skapar ett samband mellan insats och 

belöning (Ouchi, 1979, 1980), gjort det möjligt att länka kundperspektivet med det finansiella 

perspektivet genom att intäkterna nu följer kundernas val. Denna prismekanism har inte varit 
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aktuell i de tidigare studierna (Aidemark, 2001; Funck, 2007). Kopplingen mellan nöjda 

kunder och ökade intäkter har resulterat i att sjukvårdspersonalen och verksamhetscheferna 

blivit medvetna om att det krävs nöjda kunder för att öka antalet listade för att de därmed ska 

kunna erhålla intäkter. På så sätt har dem fått ett ökat kundfokus. Enligt respondenterna 

efterfrågar kunderna en hög tillgänglighet och en god kvalitet på tjänsterna och detta är därför 

något de måste leverera för att lyckas öka antalet listade och därmed uppnå målen i det 

finansiella perspektivet. Anledningen till att respondenterna känner att det är viktigt att uppnå 

de finansiella målen är för att de annars kommer bli hårt ansatta av ledningen eller kommer 

behöva skära ned på verksamheten för att få ekonomin i balans. 

För att uppfylla kundernas krav menar respondenterna att verksamhetens produktion måste bli 

mer effektiv. Enligt Le Grand (2007) ska marknaden leda till en ökad tjänstekvalitet och 

effektivitet. Effektiviteten har ökat sedan det fria vårdvalet infördes genom att tillgängligheten 

har blivit ett viktigt mål. Det gäller även att få kunderna att lista sig på vårdcentralen vilket 

leder till ett ökat krav på vårdkvalitet. Både tillgänglighet och kvalitet kommer från 

produktionen. Därmed kan vi i denna studie se att dessa två effekter från kvasimarknaden, 

tjänstekvalitet och effektivitet, har främjat möjligheten att länka produktionsperspektivet med 

kundperspektivet. 

Effektiviteten i produktionen kan uppnås med hjälp av förnyelseperspektivet och 

respondenterna menar att medarbetarna har en betydande roll för verksamhetens kvalitet och 

bemötande mot kund. Därmed kan vi se att det finns potential att länka samman 

medarbetarperspektivet, förnyelseperspektivet samt produktionsperspektivet. Eftersom tanken 

är att produktionen ska leda till nöjda kunder vilket i sin tur resulterar i ökade intäkter kan vi 

därmed se att det finns potential att upprätta orsakssamband mellan samtliga perspektiv. 

Orsakssambanden ska enligt Sundin et al (2010) samt Johanson et al (2006) främja en balans. 

Med hänsyn till resultatet i denna studie kan vi se att kvasimarknaden ger potential att länka 

samman styrkortets kundperspektiv med det finansiella perspektivet genom den prismekanism 

som medföljer marknaden. Kvasimarknadens effekter som ökat kundfokus, tjänstekvalitet och 

effektivitet leder till att verksamheten lättare kan uppnå målen i de övriga perspektiven. Med 

hänsyn till detta skiljer sig denna studie från Aidemark (2001) och Funck (2007) studier, vilka 

visade att orsakssambanden inte var lämpliga i hälso- och sjukvårdsorganistioner. Detta kan 

förklaras med att den prismekanism som kvasimarknaden medfört inte var närvarande i de 

tidigare studierna.   
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6.2 Svårigheter 

Kvasimarknaden innefattar byråkratiska mekanismer (Deakin & Pratten, 2000; Lillrank, 

2008) vilka utgörs av ledningens kontroll (Ouchi, 1979,1980). Detta medför att 

kvasimarknaden inte är en vanlig marknad då den begränsas av de byråkratiska 

mekanismerna. För primärvården innebär det att verksamheterna inte kan ta del av sitt eget 

intäktsöverskott då ledningen beslutat att det ska gå till att täcka upp för andra vårdcentralers 

underskott. Det leder till en svårighet för primärvården att investera i sin verksamhet vilket 

gör det svårare att handla långsiktigt, eftersom det inte finns resurser att satsa på styrkortets 

mer långsiktiga perspektiv, det vill säga förnyelse, produktion och medarbetare. Istället ser vi 

att vårdcentralen satsar på att kortsiktigt öka sina intäkter, eftersom de har stora krav på sig att 

nå de finansiella målen. Det kvasimarknaden har lett till är att fler kunder leder till mer 

intäkter, därmed läggs stora resurser på marknadsföring för att snabbt öka antalet listade 

vilket är skillnaden från innan det fria vårdvalet infördes. Att inte kunna investera i sin 

verksamhet, men ändå har stora krav på sig att nå de finansiella målen kan vi se främjar det 

kortsiktiga tänkandet vilket skapar svårigheter för vårdcentralen att balansera styrkortets 

perspektiv. Det finansiella perspektivet får ett överdrivet fokus, på bekostnad av de övriga.   

Studien visade att det perspektiv som främst drabbades av denna överfokusering var 

medarbetarperspektivet, vilket kan förklaras med att personalen utgör den största 

kostnadsposten och därmed är nedskärning av personal det snabbaste sättet att få ekonomin i 

balans. Detta medförde ett lyft i det finansiella perspektivet, samtidigt såg respondenterna att 

kvaliteten drabbades. Därmed kan vi se att det finns en svårighet att balansera perspektiven 

när ett perspektiv får för stort fokus på bekostnad av de övriga.  

Verksamheten har inte implementerat styrkortets orsakssamband vilket  gör det svårare för 

verksamheten att se de långsiktiga konsekvenserna av att inte prioritera 

medarbetarperspektivet. Hade orsakssambanden funnits tror vi att det möjliggjort för 

organisationen att se prioriteringarnas konsekvenser, vilket enligt Sundin et al (2010) hade 

kunnat främja balansen.   

6.3 Slutsats 

Syftet med studien har varit att identifiera hur kvasimarknadens effekter påverkat upprättandet 

av orsakssamband samt hur kvasimarknaden resulterat i svårigheter och möjligheter att 

balansera styrkortets perspektiv. Fokus har varit på primärvården i Uppsala läns landsting. 
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Undersökningen visade att kvasimarknadens effekter resulterat i både möjligheter och 

svårigheter att balansera styrkortets perspektiv. En möjlighet till att balansera är att 

kvasimarknaden främjar orsakssamband, vilket ska underlätta för organisationen att uppnå en 

balans. Svårigheten att balansera utgörs av att byråkratin leder till ett överdrivet fokus på det 

finansiella perspektivet på bekostnad av de övriga. 

6.4 Bidrag till forskningsområdet och implikationer för praktiker 

Studien bidrar till ökad förståelse kring kvasimarknadens effekter på det balanserade 

styrkortets orsakssamband och balans mellan dess perspektiv. Att studien endast undersökt en 

organisation ger begränsade möjligheter att generalisera studiens resultat till andra 

organisationer. Däremot kan studien ge ett teoretiskt bidrag till BSC, främst med hänsyn till 

orsakssambanden och balansen i styrkortet.  

Resultatet visar att det finns både svårigheter och möjligheter för en hälso- och 

sjukvårdsorganisation på en kvasimarknad att balansera styrkortets perspektiv. De möjligheter 

och svårigheter som identifierats i denna studie kan vara till nytta för organisationen i 

framtiden för att klara av uppnå en god balans i styrkortet. Svårigheterna med att balansera 

styrkortets perspektiv skulle kunna undkommas genom att minska de byråkratiska inslagen i 

organisationen, eller lära verksamheten att hantera dem. Då det finns planer på att öka 

konkurrensen för hälso- och sjukvården i framtiden (Konkurrensverket, 2012) kan denna 

studies resultat vara av intresse då nya hälso- och sjukvårdsorganisationer ska 

konkurrensutsättas och balanserat styrkort tillämpas. 

6.5 Studiens begränsningar och vidare forskning 

Det fria vårdvalet är en relativt ny reform och det finns en möjlighet att organisationen inte 

hunnit anpassa sig till reformens konsekvenser. Detta är något att ha i åtanke vid genomgång 

av studiens resultat. Hade studien genomförts vid ett senare tillfälle är det möjligt att studiens 

resultat hade blivit annorlunda. 

Styrkortets orsakssamband är inte något som diskuterats i organisationen. Om 

orsakssambanden hade varit implemeterade hade det kunnat vara lättare att se hur 

kvasimarknadens effekter påverkat orsakssambanden. Därmed hade vidare forskning kunnat 

genomföra samma undersökning i en organisation med implementerade orsakssamband i sitt 

styrkort. 
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Under studiens gång har vi funnit att styrkortets mål har en koppling till  primärvårdens 

ersättningssystem. Vidare forskning skulle kunna undersöka denna koppling närmare och hur 

den påverkar styrkortets balans och dess orsakssamband. Det skulle även vara intressant att 

göra en jämförande undersökning mellan privat och offentlig verksamhet på en kvasimarknad 

och se hur dessa skiljer sig i användningen av BSC samt hur driftsform kan ge påverkan på 

balansen mellan perspektiven. 
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