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Förord 
 

Till att börja med vill vi tacka alla respondenter på Södra Älvsborgsjukhus som har ställt upp 

och delat med sig sina erfarenheter och tankar.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Bo Westerlund som har bidragit med idéer och 
rekommendationer.  
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Abstact: 
 
With this written composition we want to give the reader fundamental information about 
Balanced Scorecard, and how the model is used at Södra Älvsborg Hospital.  
 
The Balanced Scorecard was promoted in USA 1992, as an answer to the criticism towards the 
traditional accounting management. The scorecard expires from the company’s business concept 
and describes the business with several measures than traditional financial measures. With 
starting point that theory most often divides itself from the reality since practice is specified and 
customized for just one activity, this lead to our interest to study the balanced scorecard.  
 
We were interested of examining the scorecard that is on SÄS. What we wondered over was what 
the purpose with BSC in Södra Älvsborg hospital is? Our point with the essay is to increase the 
understanding for Balanced Scorecard, but also how to use the balanced scorecard on the 
hospital.  
 
We have assumed the hermeneutical point of view to create scope of deeper understanding. Our 
essay is characterized of our own interpretations and subjective views. In addition we have used 
the qualitative method that helped us to create an overall picture of the phenomenon. The essay 
also builds on the abduction approach, which means an interaction among theory and empiric.  
The empirical material comprises interviews with the hospital director, which was done through 
e-mail, area commander and activity manager on SÄS. After our theoretically study about the 
subject and interviews, we compiled our analysis and drawn conclusions.  
 
To use the balanced scorecard requires commitments among all employees in the organisation, 
from management level and down in the hierarchy. It is also important to remember that the work 
with scorecard is a continuous process that never expired, since you all the time must follow up 
the measuring values.  
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Sammanfattning 
 
Vi vill med den här uppsatsen, ge läsaren en grundläggande information om det balanserade 
styrkortet, samt hur de använder sig av modellen på Södra Älvsborgs Sjukhus.  
 
Det balanserade styrkortet lanserades i USA 1992 som svar på kritik mot traditionell 
ekonomistyrning. Styrkortet utgår från företags affärsidé och beskriver verksamheten utifrån flera 
mått än de traditionella finansiella måtten. Med utgångspunkt att teori oftast skiljer sig från 
verkligheten och eftersom praktiken är specificerat och skräddarsytt för just en verksamhet, 
medför det här till vårt intresse att studera det balanserade styrkortet.  
 
Intreset är att undersöka styrkortet som finns på SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus. Det vi frågade 
oss var vilket syfte BSC har på SÄS? Syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för det 
balanserade styrkortet, men också hur man använder styrmodellen på sjukhuset.   
 
I den här uppsatsen har vi antagit det hermeneutiska synsättet för att kunna skapa utrymme för 
djupare förståelse. Uppsatsen präglas av våra egna tolkningar och subjektiva uppfattningar. 
Dessutom har vi använt oss av en kvalitativ metod som hjälpte oss att skapa en helhetsbild av 
fenomenet. Uppsatsen bygger även på den abduktiva ansatsen som innebär en växelverkan 
mellan teori och empiri. Det empiriska materialet består av intervjuer med Sjukhusdirektör, som 
gjordes via E-mail, Områdeschef och verksamhetschef på SÄS.  
Efter att teoretiskt studerat ämnet och gjort intervjuer, sammanställde vi vår analys och drog 
slutsatser.  
 
Att använda sig av det balanserade styrkortet kräver engagemang hos alla medarbetare i 
organisationen, från ledningsnivå och neråt i hierarkin. Det är dessutom viktigt att komma ihåg 
att styrkortsarbetet är en kontinuerlig process som aldrig upphör, då man hela tiden måste följa 
upp sina mätetal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Balanced Scorecard, styrkort, offentlig verksamhet, mätetal, implementering
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1 Inledning 
 

 I det här kapitlet redogörs bakgrunden, problemdiskussionen, problemformuleringen, syftet, 

avgränsningen, begreppsbestämningen samt dispositionen.   
 

1.1 Bakgrund 
 
Det balanserade styrkortet är intressant eftersom det ger ett helhetsperspektiv på en verksamhet. 
Om ett företag skall överleva och blomstra i ett informationssamhälle, måste man använda mät- 
och managementsystem som härletts ur företagets strategier och kompetenser (Kaplan & Norton, 
1999).                                                                                                                                                                           
I undersökningen kommer vi att göra en fallstudie av SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus, då vi är 
intresserade av att se hur de tillämpar den här styrmodellen i praktiken, för att senare göra en 
jämförelse med det teoretiska.  
 
Utifrån vad teorin säger, ska det balanserade styrkortet hjälpa företagsledningen att få ett helhets 
perspektiv av verksamheten. Det här sker med hjälp av ett antal mått, både finansiella och icke 
finansiella. Det balanserade styrkortet är alltså ett styrsystem som översätter företagens vision 
och strategi till olika mått, för att kunna nå målen. Med styrkortet vill man mäta företagets 
prestationer i olika perspektiv.  
 

• Finansiella perspektivet 
• Kundperspektivet 
• Processperspektivet 
• Förnyelse- och Utvecklingsperspektivet 

 
Perspektiven utgör en balans mellan de kortsiktiga och långsiktiga målen i verksamheten. 
Balanced Scorecard har kvar de finansiella styrtalen som en viktig sammanfattning av 
företagsledningens och affärsenhetens resultat, men det innehåller framförallt en integrerad 
uppsättning av styrtal som kopplar kunder, processer, medarbetare och system till företagets 
långsiktiga ekonomiska framgång (Kaplan & Norton, 1999). 
Det vi hittills har fått lära oss om det balanserade styrkortet är att företag tillämpar det som ett 
strategiskt styrmedel. Hur bra modellen har fungerat för företagen och i vilken omfattning 
företagen förhåller sig till styrmodellen vet vi inte. Den information vi har tagit del av i teorin 
behöver inte stämma överens med verkligheten. Dessutom är det många företag som har egna 
styrmodeller som är skräddarsydda för just deras företag. Det kan även finnas företag som utåt 
sett visar att de tillämpar modellen men i själva verket använder de kanske bara den som en mall 
med egna mått och fokusområden. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Balanced Scorecard är en modell som organisationer använder sig av för att både mäta finansiella 
och icke finansiella mått. Med modellen vill man stärka företagets inre och yttre effektivitet. 
(Lindvall 2001). Modellen går ut på att styra verksamheten och att få medarbetarna att arbeta på 
ett sådant sätt att verksamhetens mål uppfylls. (Jonsson S, 2000)   
 
I undersökningen vill vi ta reda på hur styrkortet används i den offentliga organisationen, Södra 
Älvsborgs Sjukhus. Modellen kommer även att granskas grundligt. Det relevanta för oss är att få 
reda på hur sjukhuset har gått tillväga med införandet av styrkortet och vad modellen tillför 
organisationen. Balanced Scorecard innehåller fyra olika perspektiv och enligt Kaplan & Norton 
(1999) handlar perspektiven om hur en organisation kan agera för att uppnå sina visioner och 
strategier. De olika perspektiven syftar på olika punkter för företaget, men ligger även till grund 
för modellen. Därför vill vi se hur de olika perspektiven påverkar sjukhuset, men även vilka mål 
och mätetal som väljs utifrån dem.   
 
Vi har enbart kommit i kontakt med BSC i samband med vår utbildning och de kurser som vi har 
läst i ekonomistyrning och organisationslära. Vi har lärt oss att teorin och praktiken oftast skiljer 
sig åt, även om teorin i själva verket skall avspegla praktiken. Det intressanta i detta sammanhang 
är att undersöka hur styrmodellen tillämpas i praktiken och därmed se hur mycket av styrkortet 
som stämmer med teorin.   
 
Enligt Olve et al (1999) är implementeringen av styrkortet både kostsamt och ineffektivt. Det 
krävs stort engagemang och intresse från ledningen och personalen, om styrkortet skall hålla sig 
levande i organisationen. Olve (1999) tar även upp att det är dialogen kring de valda måtten som 
avgör om metoden leder till någon nytta för organisationen.  
 
Vi har fått insikt om att BSC utformats av ledningen för att styra medarbetarna på en lägre nivå, 
men vi antar att personalen på den nivån inte har så stor förståelse för det balanserade styrkortet. 
Även om medarbetarna informeras om måtten utifrån verksamhetsplanen så tror vi att deras 
förståelse beror på hur mycket ledningen informerar om styrkortet, samt hur mycket ledningen 
tillåter sin personal att känna sig engagerade. Enligt Kaplan & Norton (1999) är det väldigt 
viktigt med förmedling av styrkortet till alla nivåer i organisationen.  
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1.2.1 Problemformulering 
 
Huvudfråga 
 
Vad är syftet med BSC på Södra Älvsborgs sjukhus? 
 
Delfrågor 
 
Hur har styrkortet uppfyllt SÄS syften? 
 
Hur informerades medarbetarna om modellen? 
 
Hur långt ner i organisationen har styrkortet brutits ned? 
 
Sker det någon form av utvärdering eller uppföljning av arbete med BSC? Hur går den till? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en bättre förståelse för ett balanserat styrkort och hur man 
använder styrkortet på Södra Älvsborgs Sjukhus.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus som ligger i Borås. Valet baseras 
på att organisationen är inom räckhåll och att vi kan utan problem besöka och kontakta dem. I vår 
undersökning kommer vi att vara i kontakt med sjukhusdirektören, områdesekonomen och 
verksamhetschefen. Vi anser att de här personerna är viktiga och har inflytande över sjukhuset 
och dess utveckling. Dock har vi ingen avsikt att intervjua anställda på en lägre nivå.  
 
Vi kommer även att koncentrera oss på ledningsnivån, området Opererande Specialiteter och 
Ögonkliniken. 
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1.5 Begreppsbestämning 
 
Balanced scorecard – är ett strategiskt tillvägagångssätt som består av fyra olika perspektiv, som 
hjälper företagen att nå sina mål. 
 
Ledning – Är en grupp tillsatt av en företagsstyrelse. Ledningen leds av VD. 
 
Styrning – Innebär att man påverkar de anställda i företaget för att kunna uppnå uppställda mål. 
 
Vision – Är de övergripande mål för företaget och kan jämföras med en verksamhetsidé 
 
Mål – Är ett önskat tillstånd som man vill uppnå inom den närmaste framtiden. Målen sätts oftast 
upp inom en tidsram på ett år eller fem år.  
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1   
En introduktion genom bakgrunden ges. Därefter följer problemdiskussionen som resultera till 
uppsatsens syfte. Dessutom tillkommer en avgränsning av vår studie. 
 
Kapitel 2  
I detta kapitel redogörs metod valen. Det vetenskapliga förhållningssättet klargörs samt val av 
metoden, datainsamlingen, tillvägagångssättet, validiteten respektive reliabiliteten.   
 
Kapitel 3   
Läsaren får i detta kapitel en teoretisk bakgrund om Balanserad Styrkort.  
 
Kapitel 4   
Efter den teoretiska referensramen presenteras empiriska studien av Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
Kapitel 5 
I det här kapitlet redogörs analysen med utgångspunkten från den empiriska studien. Dessutom 
klargörs våra egna tankar och reflektioner över studien.  
 
Kapitel 6   
I detta kapitel tas slutsatsen samt slutdiskussionen av studien upp.  
 
Kapitel 7   
Källförteckning, figurförteckning, bilagor  
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2 Metod 
 

Nedan presenteras det veteskapliga förhållningssättet, valet av den kvalitativa respektive 

kvantitativa metoden. Det presenteras även vilken de tre ansatserna är och vilken av de tre som 
kommer att användas för att komma närmare den empiriska verkligheten. Det tas även upp vilket 
tillvägagångssätt vi skall följa och hur vi skall gå till väga när det gäller datainsamlingen.  
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
För att underlätta valet av vilken vetenskaplig metod vi skall använda oss av, tänkte vi först och 
främst överväga hur vi skall gå tillväga med vår uppsatsskrivning. Vi vill också ta hänsyn till vår 
förförståelse för det balanserade styrkortet som vi har lärt oss under vår studietid. Även om 
begreppet har uppkommit i flera kurser och vid flera tillfällen så anser vi att kunskapen om ämnet 
är begränsat. Därför har det skapat funderingar, vilket har bidragit till att vi vill göra en studie om 
styrmodellen. Således är det viktigt att göra rätt val av metod, då det spelar stor roll för hur 
undersökningen kommer att se ut.  
 
Vi vill i vår undersökning kunna analysera, reflektera och kommentera de empiriska data vi 
samlar in om det balanserade styrkortet. Vi anser att meningen är att få komma fram till egna 
slutsatser och erhålla en förståelse för det valda ämnet. Det kan vi åstadkomma genom att 
framkalla en dialog mellan litteraturen och svar som vi erhållit från respondenterna.  
 
De här resonemangen har lett oss till att välja det hermeneutiska förhållningssättet som bidrar till 
en tolkande karaktär i studien. Hermeneutikens grundtankar går ut på tolkning av texter, 
symboler, handlingar, upplevelser och känslor (Thurén, 1991). Vår undersökning kommer 
därmed att bli subjektiv då vi kommer att göra våra egna slutsatser och tolkningar om ämnet.  

2.2 Kvalitativ- respektive kvantitativ metod 
 
Kvalitativa studier används i syftet att finna kunskap och få förståelse för det fenomen som 
studeras. Forskaren strävar efter att få en helhetsbild. Utmärkande för denna metod är dess 
flexibilitet och det sätt forskaren använder sig av den kunskap som erhålls under studiens gång. 
Det här arbetssättet medför att undersökningen löpande kan föras framåt. Tillvägagångssättet 
karaktäriseras av att utredningen inriktas på djupet istället för på bredden. Svaren som erhålls är 
oftast informationsrika och kan inte omvandlas till kvantitativa mängder (Holme & Solvang, 
1992). I vår undersökning har vi använt oss av den kvalitativa metoden då den ger möjlighet till 
att försöka förstå och analysera helheten. Det är vår uppfattning och tolkning av informationen 
som spelar roll. För att kunna förstå den valda ämnesinriktningen har vi studerat fenomenet och 
skapat en djupare och fullständig uppfattning om ämnet.  
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Vi anser att den här metoden passar bäst i vår undersökning och den har bidragit till att belysa det 
problemområdet vi engagerat oss i.   
 
Den kvantitativa metoden är baserad på statistisk bearbetning av data, som till exempel enkäter, 
frågeformulär med mera. Forskaren styr själv mot resultatet han/hon vill uppnå. Den kvantitativa 
metoden bygger på envägskommunikation, vilket innebär att forskaren själv har full kontroll över 
undersökningen (Holme & Solvang, 1992). Då vi anser att den kvantitativa metoden inte är 
nödvändig i vår studie tänker vi avgränsa oss från det här tillvägagångssättet. Vårt mål är inte att 
omvandla information till siffror för att sedan analysera ämnet statistiskt. Istället vill vi söka 
information och försöka förstå oss på företeelsen. 

2.3 Induktion, Abduktion & deduktion 
 
Det finns tre olika ansatser som man kan använda sig av då man vill komma närmare den 
empiriska verkligheten. Dessa tre är Induktiv -, Deduktiv – och Abduktiv ansats.  
 
I den induktiva ansatsen utgår man ifrån enskilda och specifika fall, ifrån empirin, och att därefter 
försöka få en allmän teori (Alvesson & Sköldberg, 1994) Här förlitar man sig på andras teorier 
och slutsatsen dras efter erfarenhet. I denna ansats försöker man generalisera de svar som man 
fått, till exempel genom intervjuer. Man går från empiri till teori. Vi har valt att inte använda oss 
av den här ansatsen i vår studie mest för att vi inte har så mycket erfarenhet om balanserat 
styrkort och vi vill heller inte komma fram till några teorier.  
 
En deduktiv ansats utgår från en generellt gällande regel och utifrån den kan ett speciellt fall 
beskrivas. Deduktion innebär att undersökningen går från teori till empiri. Medan den induktiva 
ansatsen hör samman med en subjektiv verklighetsuppfattning, går den deduktiva ansatsen mot 
en objektiv verklighetsuppfattning (Lindfors, 1993) 
 
Den abduktiva ansatsen är en sammanblandning av både induktiv- och deduktiv ansats. I den här 
ansatsen utgår man från empirisk fakta, såsom induktion men avvisar inte teoretiska 
föreställningar. Abduktion tillför nya inslag under processens gång genom att utveckla det 
empiriska tillämpningsområdet successivt och även justera och förfina teorin (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
Den abduktiva ansatsen passar vår studie bäst. Det är på grund av att vi har pendlat mellan teori 
och empiri för att förstärka vår förförståelse och förståelse av forskningsämnet. För att få bred 
kunskap om styrmodellen, studerade vi teoretiskt material om ämnet. Därefter har vi gjort en 
empirisk studie för att se hur företag använder sig utav modellen praktiskt. Efter att ha slutfört 
intervjuer hämtade vi ytterligare information från teorin för att kunna slutföra arbetet. 
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2.4 Datainsamling 
 
Material till vår studie har insamlats genom litteraturstudie, såsom böcker, artiklar och 
elektroniska källor som behandlar balanserat styrkort.  
Det här innebär att undersökningen främst bygger på sekundärdata som är 
andrahandsinformation. Den här typen av data är information som redan finns tillgänglig och är 
insamlad av någon annan och som dessutom har varit föremål för tolkning av annan extern part 
(Wiedershiem & Eriksson, 1997). Genom att använda oss av sekundärdata slipper vi ägna oss åt 
insamlingen och det skulle vara mindre tidskrävande och kostsamt för oss. Utmaningen med att 
använda sekundär data är att vi måste kritiskt granska materialet eftersom det som skrivs oftast är 
präglat av författarens egna åsikter.  
 
I undersökningen har vi även använt oss av primärdata, då vi själva gör intervjuer med 
respondenter för att på så sätt få veta hur ett balanserat styrkort ter sig i praktiken. Genom att på 
förhand definiera frågorna till respondenterna genomför vi en semistrukturerad intervju. Svaren 
som vi får kan vi dessutom följa upp genom uppföljningsfrågor.  
 
Avsikten med intervjuerna är att få reda på hur sjukhuset använder sig utav balanserat styrkort. 
Vi vill även att respondenterna berättar så mycket de vet och kan om styrkortet men också hur de 
själva upplever och förstår fenomenet. För att kunna utföra intervjuerna behöver vi göra 
personliga besök då vi anser att det är lämpligast. Då kan vi även få konkreta och mer personliga 
svar.  
 

2.5 Tillvägagångssätt 
 
Vi har genomfört vår studie genom att först skaffa oss teoretiskt kunskap om balanserat styrkort 
och dessutom har vi kontaktat Erik Holmberg på SÄS, som ställde upp och besvarade våra frågor. 
Genom Holmberg fick vi sedan kontakt med verksamhetschefen, Ewa Rahn, som även hon 
ställde upp på en intervju. Dessutom har vi skickat våra frågor till sjukhusdirektören Ingela 
Tuvegran, som gav oss svar via E-mail. Vidare har vi fört dialoger med vår handledare som 
kommit med rekommendationer och idéer.  
 
Inför intervjuerna hade vi fördefinierade frågor som vi i förväg mailade till respondenterna så att 
de i lugn och ro kunde läsa igenom frågorna och tänka igenom sitt svar. Det här 
tillvägagångssättet medförde att intervjupersonerna inte kände sig stressade att svara när vi satt 
framför dem. Vi ville med den här förberedelsen få ut så mycket information som möjligt av 
respondenterna. För att underlätta vårt arbete spelade vi in samtalen där vi tillåter respondenten 
att tala fritt. Vi ville inte att samtalet skulle vara enformigt med enbart frågor och svar. Vi tror 
dessutom att när man spelar in intervjun så kommer vi senare att kunna presentera ett så korrekt 
resultat som möjligt. 
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2.6 Validitet & reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet används för att beteckna giltighetsanspråken i en undersökning. 
Reliabiliteten avser hur tillförlitlig en uppsats är. Vi tror att trovärdigheten kan stärkas genom att 
vi i uppsatsen bifogar våra intervjufrågor så att de kan underlätta liknande undersökningar.  
Det här innebär att vår studie kommer att utföras med så god reliabilitet som möjligt. Genom att 
spela in våra intervjuer kan vi på så sätt nå högsta trovärdighet, då vi skall försöka återge en så 
exakt bild som möjligt.  
En begränsning till att uppnå fullständig reliabilitet är våra egna referensramar som vi alltid har 
med oss, vare sig det är ett medvetet eller omedvetet val. Det här bidrar till att tolkningen blir mer 
subjektiv.  
Vi förmodar att undersökningen även kommer att ha ett visst mått av validitet då teorin har en 
koppling med empirin. Däremot anser vi inte att det är en hög validitet eftersom man behöver få 
exakta och samma resultat varje gång, även om man upprepar undersökningarna för att kunna 
uppnå denna giltighet.  
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet ges en historisk bakgrund till styrkortets uppkomst samt grundläggande 

tankar om styrmodellen. Dessutom redogörs en kortfattad beskrivning av de olika perspektiven 
och dess olika komponenter. Vidare beskrivs hur Balanced Scorecard implementeras, därefter 
presenteras huruvida modellen tillämpas i offentlig verksamhet och hur styrkortet är ett lämpligt 
verktyg för att styra mot uppställda mål. Kapitlet avslutas med en presentation av kritik riktat 
mot balanserat styrkort. 
 
 

3.1 Historik 
 
Balanced Scorecard är ett koncept som skapades i början av 1990-talet av professor Robert 
Kaplan och konsulten David P. Norton. Metoden syftade till att styra en verksamhet utifrån flera 
perspektiv än enbart de ekonomiska måtten. Man ville stärka företagets strävan efter inre och 
yttre effektivitet. BSC-modellen ska även syfta till att hantera den viktiga balansgången mellan 
stabilitet och förändring i företaget. 
I dagens läge har företagen blivit så komplexa att företagsledningen måste kunna se utvecklingen 
inom flera områden samtidigt som de vill ha en balanserad och klar modell så att alla i 
organisationen erhåller en förståelse för helheten. (Lindvall 2001) 
 
Studien som genomfördes av Kaplan och Norton avslutades i december 1990 och resultatet 
presenterades i artikeln ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”. I 
studien granskades olika prestations mätningssystem som användes av ett dussintal amerikanska 
företag. Det fanns ett företag som använde sig utav ett mätsystem som kallades för ”Corporate 
Scorecard” och det här styrkortet innehöll ett flertal av de traditionella ekonomiska måtten. 
Strukturen i den här modellen kom att tilltala projektgruppen, som bland annat diskuterade andra 
mått som skulle kunna vara aktuell att inkludera i styrkortet. Till slut bestämde gruppen sig för de 
fyra inriktningar av mått som idag representerar det vi kallar för balanserat styrkort (Kaplan & 
Norton, 1996a)  
 
Efter studien fick Kaplans och Nortons tankar ett enormt genomslag. Deras succé gäller både 
inom det akademiska och praktiska området. (Olve et al, 1997. Från och med att den första 
artikeln om BSC publicerades 1992, har antalet vetenskapliga artiklar om ämnet ökat dramatiskt. 
Nästan mer än hälften av de största företagen i USA påstås använda någon form av styrkorts 
relaterade modell för sin verksamhetsstyrning (Hallgårde et al, 2000) 
 
Många organisationer kom att fatta intresse för det nya mätsystemet. Ledningen kontaktade 
upphovsmännen för att få hjälp med implementeringen av styrkortet i deras företag. Företagen 
såg styrkortet mer än ett mätsystem.  
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De såg att det fanns möjlighet att använda modellen till att förmedla och inrikta den egna 
organisationen mot nya strategier och inte som tidigare enbart fokuserar på kortsiktiga 
kostnadsbesparingar och konkurrens genom låga priser. 
 
Man vill istället skapa tillväxtmöjligheter genom att erbjuda kundanpassade produkter och 
tjänster genom att tillföra mervärde för kunderna. De här synpunkterna förmedlades i artikeln 
”Putting the Balanced Scorecard to Work” (Kaplan & Norton, 1992a) 
 
År 1996 publicerade upphovsmännen en bok, The Balanced Scorecard: Translating strategy into 
action, på grund av ökat intresse för BSC-modellen. I boken redovisar Kaplan och Norton deras 
samlade erfarenheter och kunskaper som de erhållit under utvecklingsarbetet av balanserat 
styrkort. 
 
Det relevanta med det arbetet som Kaplan och Norton bedriver, enligt dem själva är att det 
fortfarande är ett pågående utvecklingsarbete (Kaplan & Norton, 1996, förordet). Eftersom det 
som ursprungligen egentligen var menat att vara ett prestations mätningssystem idag har 
utvecklats till ett managementredskap.  

3.2 Grundtanken med Balanced Scorecard 
 
Balanced Scorecard är ursprungligen framtaget för stora företag, men har kommit att användas i 
mindre företag och i offentlig förvaltning. (Jonsson S, 2000) 
Det balanserade styrkortets syfte är att visa nödvändigheten av att hitta en balans mellan de 
traditionella finansiella perspektiven och de icke- finansiella perspektiven. I balanserad styrkort 
räknas kunder, interna affärsprocesser samt lärande och tillväxt som icke- finansiella perspektiv.  
(Johanson. U & Skoog. M, 2000) 
 
Enligt Kaplan och Norton (1996) tillägger Balanced Scorecard de föregående utförda finansiella 
mätetalen med de framtida mätetalen. Styrmodellen kan kort beskrivas som en systematisk metod 
att ta fram, mäta och följa upp mål. Meningen är att styra verksamheten, det vill säga att få de 
anställda att arbeta på ett sätt så att verksamhetens mål uppfylls så bra som möjligt. Metoden går 
ut på att betona det som är viktigt för att uppnå organisationens vision och strategier. Modellen 
har ofta anpassats till den egna verksamheten. Verksamheten beskrivs ur flera perspektiv, för att 
ge en helhetssyn på organisationen. (Jonsson S, 2000) 
 
Kärnan i balanserade styrkortet är en beskrivning av verksamheten med olika mått. De här måtten 
skall väljas så att de ger en heltäckande beskrivning. (Kaplan & Norton, 1996) Måtten skall även 
göra det möjligt för användarna av styrkortet att prata om hur verksamheten bör utvecklas.(Olve 
et al, 1997) Måtten utgår ifrån olika perspektiv/fokusområde på verksamheten för att ge en 
balanserad bild. De här perspektiven är finansiell-, kund-, process-, förnyelse- och 
utvecklingsperspektivet. (Kaplan & Norton 1996) Måtten och perspektiven ska väljas så att de 
stödjer såväl övergripande mål som mer konkreta verksamhetsmål. De borde därför hänga ihop 
med organisationens vision och strategi. (Jonsson S, 2000) 
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Med Balanced Scorecard kan företags ledare mäta hur deras affärsenheter skapar värde för 
framtida kunder och om de måste förhöja inre kapacitet och investera i personal, system och 
procedurer som är nödvändiga för att förbättra det framtida utförandet. Metoden fångar viktiga 
aktiviteter som är framställda genom erfarna, motiverade deltagare i organisationen. (Kaplan & 
Norton 1996) 

3.3 De fyra perspektiven  
 
Enligt Kaplan och Norton (1999) handlar perspektiven om hur en organisation kan agera för att 
uppnå sina visioner och strategier.  
 
De olika perspektiven avser olika tidpunkter för företaget. Det finansiella perspektivet avser den 
tid som har passerat. Kund- och processperspektivet visar vad som händer idag. Slutligen 
utvecklingsperspektivet som eftersträvar morgondagen. (Kaplan & Norton, 1996)  
 
Enligt Johanson (2000) syftar det balanserade styrkortet till att hitta en balans mellan det 
traditionella finansiella perspektivet och tre icke – finansiella perspektiv.  

3.3.1 Finansiella perspektivet 
 
Det finansiella perspektivet speglar företaget ur ägarnas perspektiv. Man beskriver ägarnas 
förväntningar på företaget i form av tillväxt- och lönsamhetskrav. (Olve et al, 1997) Det 
finansiella perspektivet representerar resultat av det företaget gjorde igår och företaget ska 
fundera på hur de ska se ut i ägarens ögon för att lyckas på både kort och lång sikt. (Hallgårde et 
al 1999)  

3.3.2 Kundperspektiv 
 
Idag lägger många företag mycket fokus på sina kunder. Hur ett företag uppträder från dess 
kundperspektiv, har blivit en prioritet för bästa ledning. I det här perspektivet föreslår man att 
ledningen ska översätta företagets generella vision angående kundservice till specifika mål och 
mått som reflekterar de faktorer som egentligen gäller för kunderna. (Kaplan & Norton 1992a) 
 
Enligt Kaplan & Norton (1996) rör kundernas intresse kring fyra kategorier; tid, kvalitet, service 
och kostnad. De här kategorierna skall tillsammans bilda ett ramverk för de mätetal som tas fram 
och utgöra de faktorer som företaget fokuserar sin verksamhet på.  
 
Exempel på mätetal kan vara generella mått som kundtillfredsställelse, vilket speglar den 
sammantagna upplevelsen av mötet, men säger egentligen inget om värdet. Det finns även 
specifika mått som visar om kunden förblir lojal eller väljer de att byta till konkurrenterna. De här 
måtten är leveranstid, garanti, kontinuitet och tillgänglighet. (Kaplan & Norton 1996a) 
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3.3.3 Processperspektiv 
 
Kundbaserade mätetal är viktiga. Därför är det väsentligt att översätta de kundbaserade målen till 
mät tal som visar vad företaget måste göra för att möta kundernas behov. (Kaplan & Norton 
1992a) 
 
Processperspektivet i verksamheten blir en serie av aktiviteter som inträffar efter varandra på ett 
mer eller mindre förutsägbart sätt. Aktiviteterna ska hjälpa verksamheten att se vilka processer 
det är som skapar de rätta kundvärdena.  
Processperspektivet går ut på att analysera interna processer som företaget måste förbättra för att 
kunna skapa största möjliga kundvärde. På det här sättet kan man utöka sin kundbas och behålla 
sina befintliga kunder. (Olve et al 1999) 
 
Enligt Hallgårde och Johansson (1999) kan man dela upp analysen i det som kallas Porters 
värdekedja eller huvudprocesser, dvs. tydliga steg som ökar värdet för kunden. I det mest 
övergripande tittar man på en vara eller tjänst från ”ax till limpa” Från analys av kundens behov 
till levererad produkt/tjänst.  
 
Exempel på mått som används inom det här perspektivet är ledtid, kvalitet och kostnad. Idag 
finns det även företag som tar hänsyn till miljömåtten. (Hallgårde et al 1999) 
Men enligt Hallgårde kan man inte ha hur många mått som helst. Utan det ska vara tillräckligt 
många för att ha kontroll på läget och tillräckligt få för att orka mäta och tolka resultaten. 
Dessutom ska man inte mäta för många nivåer samtidigt.  

3.3.4 Utvecklingsperspektivet 
 
Hallgårde (1999) talar om att inte ändra ett vinnande lag. Han menar att även om lagets framgång 
bygger på en enda stjärna när det gäller resultat och motivation så kan bilden förändras snabbt. 
Därför måste man kontinuerligt och ständigt förbättra och stärka ett vinnande lag. Enligt Olve et 
al (1999) ska företag tänka på vad som krävs för att behålla och utveckla kunskapen så att man 
fortfarande kan tillfredställa kundernas behov. Olve menar att man skall bestämma sig för vilken 
kärnkompetens företaget ska utveckla och bygga kring.  
 
I utvecklingsperspektivet använder man sig av mått som personaltillfredsställelse, utbildning, 
kunskap, medarbetarnas kompetens, företagsspecifik special kunskap. Man måste också 
identifiera den infrastruktur som behövs för att uppnå de ambitiösa målsättningarna i de tre 
övriga perspektiven (Kaplan & Norton 1996a) 
 
Hallgårde (1999) poängterar att det viktiga är att företagen inte stannar upp eller tror att man har 
en optimal lösning och att man inte längre behöver utveckla sig. För det finns alltid ett behov av 
att ständigt utveckla verksamheten.  
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3.4 Balanced Scorecard processen  
 
Enligt Jonsson S (2000) finns det olika strategiprocesser att ta sig igenom för att framställa BSC. 
De olika processerna är vision, strategi, fokusområden/perspektiv, framgångsfaktorer, mått och 
målvärden och handlingsplaner. Det är viktigt att alla delarna hänger ihop och skall vara viktiga 
utifrån den vision och de strategier som organisationen eller verksamheten har. De olika 
strategiprocesser hittas i en strategikarta som används för att förtydliga företagets affärsmodell 
och de antagande som modellen bygger på. Strategikartan används även för att överlägga 
strategiernas innehåll och prioriteringar mellan olika åtgärder, som baseras till exempel på hur 
ledningen kommit överens om att se på sambandens form, styrka osv. Den skall ge en snabb 
överblick över vilka faktorer som är viktigast för att verksamheten ska bli framgångsrikt, inte 
bara kortsiktligt utan även långsiktligt. (Controllerhandboken 2004, kap 10) 

3.4.1 Vision 
 
Den här processen hjälper chefer att bygga en sammanhållning runt organisationens vision och 
strategi. Med vision menas de verksamhetsmål som organisationen har, kan till exempel jämföras 
med affärsidé. (Jonsson S, 2000) Att skapa en meningsfull vision är viktigt för att förena 
organisationens framtida tillstånd. En bra vision borde vara individuell och unik för 
organisationen. (Creelman J, 1998) Vision bör svara på frågor som; Vad vill vi uppnå? Varför 
finns vi? Vem är vi till för? I vilken riktning vill vi att organisationen ska utvecklas? (Jonsson S, 
2000) 

3.4.2 Strategi 
 
Efter att man har gjort en vision skall man göra en strategi, där man beskriver på vilka sätt och 
hur man skall gå till väga för att uppnå visionen. (Jonsson S, 2000) I balanserad styrkort skall 
strategin delas upp och förklaras utifrån de fyra perspektiven. (Ax. C et al, 2002) Den här delen 
är viktig då man försöker hitta de strategiska målen, och de skall även vara i balans med visionen. 
Det finns annars risk för att de bland annat hindrar styrningen av verksamheten. (Olve et al, 
1999) 

3.4.3 Fokusområden/perspektiv 
 
Som vi tidigare nämnt skall de strategiska målen delas upp i de fyra olika perspektiven, eller 
fokusområden som det också heter. Man borde tidigt tänka igenom vilka fokusområden eller 
perspektiv man skall välja. Det här är viktigt för att resultatet ska bli tydligt och få en balanserad 
bild av verkligheten. Tanken med fokusområden är att de ska ge olika perspektiv på 
verksamheten. (Jonsson S, 2000)  
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3.4.4 Framgångsfaktorer 
 
Framgångsfaktorer är en beteckning på det som är avgörande för organisationen och som den 
skall vara bra på. Här är det meningen att man skall komma fram till en beskrivning på det som är 
viktigast att göra bra under loppets gång eller det nästkommande året, för att lyckas med 
organisationens uppdrag. De mest betydelsefulla framgångsfaktorerna som man väljer skall 
stämma överens organisationens strategi. Om framgångsfaktorerna fullgörs så kommer även 
strategin att uppfyllas. (Jonsson S, 2000) 
 
I balanserat styrkort jobbar man med både de framgångsfaktorerna och strategiska målen, då 
strategiska målen anger det som är viktigast och som man vill uppnå inom varje fokusområde och 
framgångsfaktorerna anger det som är viktigast att vara bra på. Varje framgångsfaktor skall 
motsvaras av minst ett mått. (ibid) 

3.4.5 Mått och målvärden  
 
Efter att man har tagit fram en vision och utvecklat strategin skall man välja ut mål och 
prestationsmått för de olika perspektiven. Man måste ha strategi som utgångspunkt då man väljer 
måtten och målen, och de måste vara specifika för just sin organisation.   
 
Målen visar vad som ur strategisk synpunkt ska uppnås. (Ax. C et al, 2002) Måtten utgör själva 
kärnan i styrkortsmodellen, och alla mått som väljs skall vara kopplade till någon 
framgångsfaktor eller strategiskt mål. Det borde finnas ett eller två mått till varje framgångsfaktor 
och de ska uttrycka det som är viktigt.  
 
När det gäller mått kan man använda sig av olika mått för att se hur och om verksamheten har 
lyckats. Man kan då använda sig av kvantitativa -, verbala mått eller indikation. Man använder 
sig av verbala mått då det blir svårt att mäta med kvantitativa mått.   
 
Målvärde är det resultat som man får från, eller vill uppnå med, de mått som man har valt att 
använd sig av i styrkortet. (Jonsson S, 2000) 

3.4.6 Handlingsplaner 
 
Handlingsplaner brukar finnas i styrkortet, och skall finnas för varje fokusområde. I 
handlingsplanen skall det stå vad det är man ska göra för att bli bättre på sina framgångsfaktorer 
och för att nå sina planerade mål. I planen bör det stå vilka åtgärder man ska göra, vem som är 
ansvarig och när den skall utföras. (Jonsson S, 2000) 
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3.5 Sammanlänkning av styrkortets mål till strategi  
 
Varje mål och mått väljs utifrån företagets strategi. Om ett företag skall kunna förverkliga sina 
mål är det viktigt att företagets strategi kan uppdelas till mätsystem.  
Enligt Kaplan och Norton (1999) skall en strategi tas fram genom samverkan mellan finansiella 
och icke- finansiella mått, det skall i sin tur demonstreras i styrmodellen. För att styrkortet skall 
klassas som rätt gjord är det viktigt att måtten och målen är integrerade och har en koppling med 
varandra. Kaplan och Norton (1999) nämner även tre principer som de anser att företagen kan ta 
hjälp av för att koppla styrkortet till/med strategi. De tre principerna är: 
 

1. Fastställande av orsak - verkansamband 
2. Utfallsmått och drivande mått 
3. Koppling till finansiella målsättningar 

3.5.1 Fastställande av orsak – verkansamband  
 
För att säkerställa att företaget endast inkluderar relevanta mål finns det krav i det balanserade 
styrkortet på att målen skall länkas samman i skall säga orsak- verksamband. (Ax. C et al, 2002)  
 
Kaplan och Norton (1999) menar att ett företags strategi kan ses som en uppsättning av hypoteser 
om orsak och verkan. Styrkortets formulering ska tydliggöra dessa hypoteser. Det här innebär i 
praktiken att målen förenas samman i orsak – verkan – kedjor. Den här kedjan ser ut på följande 
sätt; Om A inträffar leder det till B, om B inträffar leder det till sin tur till C och så vidare. Varje 
mål i styrkortet skall kunna motiveras och påvisas till att det leder till någonting.   
 
Enligt Kaplan och Norton (1999) skall kedjan kunna ta sig igenom målen, men även måtten, för 
de olika perspektiven som företaget har valt att ha med. Varje perspektiv skall knytas samman 
med de valda målen, detta gör att de mål som väljs passar in och har en anledning till varför de 
har valts.  
 
Det som kan ses som en tidsmässig orsak – verkanssamband är de olika perspektiven i balanserad 
styrkort. Det finansiella visar utfallet av verksamheten, kund - och det interna perspektivet visar 
verksamheten i termer om vad som sker just nu, medan lärande – och tillväxtperspektivet visar på 
aspekter som kommer att vara viktiga för verksamheten i framtiden. Man skulle med andra ord 
kunna säga att det finansiella perspektivet visar på det som hände igår, att kund- och det interna 
perspektivet visar det som händer idag och lärande- och tillväxtperspektivet visar på det som 
kommer att hända imorgon. (Kaplan & Norton, 1999) 

3.5.2 Utfallsmått och drivande mått 
 
Varje balanserat styrkort innehåller allmänna eller generella mål och mått. Målen avspeglar ofta 
de valda måtten. (Kaplan & Norton, 1996) Målen visar vad som ur strategisk synpunkt ska 
uppnås.  
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När företaget har valt de mål som de anser är relevanta så övergår man till att välja 
prestationsmåtten, utfallsmått, för varje mål. Exempel på mål, drivande mått, kan vara höjd 
lönsamhet, mer nöjda kunder, ökad arbetsproduktivitet, höjd medarbetarkompetens. Exempel på 
mått, kan i sin tur vara lönsamhet, markandsandelar och kundtillfredsställelse. (Ax. C et al, 2002) 
Enligt Kaplan och Norton (1999) borde balanserat styrkort innehålla utfallsmått, som dessutom är 
prestationsmått och drivandemått. Om både måtten inte är medverkande är det svårt att se hur 
resultatet ska uppnås. Det här gör att företagets ledning inte kan se om införandet av strategin 
lyckas eller inte, de skulle istället få vänta till resultatet för att se om några utförda åtgärder 
behöver göras, eller har blivit gjorda. Måtten och målen måste vara anpassade till företagets 
strategi för att få bäst verkan. De valda måtten och målen i styrkortet påverkar företagets arbeten 
både idag och i framtiden.  

3.5.3 Koppling till finansiella målsättningar 
 
Kaplan och Norton (1999) anser att det är viktigt att det finns förbindelse mellan de finansiella 
målen och de mått som man har valt att använda sig av i styrkortet, men även är det relevant att 
det finns koppling mellan de operativa förbättringarna och de ekonomiska resultaten. De 
finansiella styrtalen fungerar som riktmärken för målsättningar. De finansiella målsättningarna 
och styrtalen måste uppfylla två syften. De måste definiera det ekonomiska resultatet som 
strategin väntas leda till och de fungerar som högsta referens för målsättningarna och styrtalen i 
de andra perspektiven.  

3.6 Implementering av balanserat styrkort 
 
Christian Ax (2002) jämför implementering av balanserat styrkort med att flyga ett flygplan. För 
att kunna flyga ett flygplan från en destination till en annan, behöver man information av olika 
slag. Likaså är det när man förflyttar ett företag från dess vision och strategi till dess införande. 
Vid realiseringen behövs det information om vad som kan skapa nöjda kunder och vad man kan 
göra för att kunderna ska bli mer nöjda. Man vill även veta om planerade insatser kan ge tänkta 
resultat och hur produktiviteten utvecklas över tiden.  
Införandet av balanserat styrkort skall ge alla den information som behövs för att kunna navigera 
ett företag från ”en destination till en annan”. 
 
Införandet av BSC – modellen beror mycket på organisationens kultur när det gäller t.ex. 
decentralisering och internationalisering. Grundtanken vid realiseringen är att styrkortet skall 
införas ”top – down”, vilket innebär att styrkortet ses i första hand som en modell för att ge 
ledningen information om organisationen, samt sprida ledningens budskap i verksamheten. Först 
och främst utarbetas ett styrkort på den högsta nivån för hela organisationen. På nästa nivå utgår 
man från det centrala styrkortet som sedan bryts ner till de olika enheterna. Meningen med det 
här är att kopplingen mellan strategi och vision skall vara stark och att styrkortet är ledningens 
verktyg. (Hallgårde et al, 2006) 
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Balanserad verksamhetsstyrning är inte självklar i alla företag och offentliga förvaltningar. Den 
kräver att det finns ett upplevt behov och en vilja att styra verksamheten utifrån en diskussion om 
dess strategi, och med en relativt långsiktigt fokus.(Samuelson, L, 2004  
& Controllerhandboken, 2004)  
 
Enligt Hallgårde (2006) varierar det från organisation till organisation när man praktiskt inför det 
balanserade styrkortet. En generell regel är att alltid börja i en liten skala. Det är lämpligt att börja 
med en förstudie. För att få en bild av vad införandet av metoden innebär kan man gå på 
konferenser, köpa böcker inom området, träffa andra företag som har genomfört modellen, bjud 
in förläsare eller konsult etc. Det är stor skillnad mellan myndigheter i fråga om på vilka nivåer 
de använder styrkortet. Det finns myndigheter som enbart inför ett centralt styrkort för hela 
organisationen, medan en annan i första hand använder styrkortet på den lägsta nivån. (Jonsson S, 
2000) 
 
För att styrkortet ska kunna nå ut i hela organisationen gäller det att ha ledningens stöd och 
engagemang för det arbete som ska påbörjas. Ledningen bör dessutom i ett tidigt stadium uttala 
sig om varför organisationen ska arbeta med det balanserade styrkortet. Enligt Hallgårde (2006) 
bygger hela idén på samspel mellan vision/strategi och vardagsarbete, det vill också säga samspel 
mellan ledning och medarbetare. Man kan låta idéerna komma nerifrån men beslutet måste 
komma uppifrån och arbetet bör engagera alla nivåer. 
 
Att införa det balanserade styrkortet är mycket svårt. Därför är det viktigt att marknadsföra 
metoden och arbetssättet i organisationen på ett övertygande sätt. För att lyckas med 
genomförandet behöver man en strategi i hela organisationen, då är sannolikheten för framgång 
större än misslyckande. (ibib) 

3.7 Balanserat styrkort i offentlig verksamhet 
 
Enligt Olve et al (1999) var den ursprungliga BSC – modellen framtagen med utgångspunkt i 
vinstdrivande företag, där företag blir lönsamma genom att få fram en strategi när man skapar 
balans mellan perspektiven och måtten. Balanced Scorecard modellen är således mest användbart 
i en verksamhet där man har långsiktliga mål och där vinsten inte enbart avläsas i ekonomiska 
termer.  
 
Enligt Kaplan och Norton (1999) kan användningen av balanserat styrkort belysa kritiska faktorer 
samt skapa motivation och ansvar hos medarbetarna. Styrkortet har även till uppgift att belysa 
organisationens grundläggande syften och dessutom kommunicerar resultat och 
framgångsfaktorer som ska ge externa intressenter och intern personal en bild av organisationens 
vision och strategisk målsättning.  
 
Vid tillämpningen av balanserat styrkort i offentliga organisationer följer man ekonomiska 
restriktioner där man måste hålla sig inom budgetramen. Dock innebär det inte att framgången 
kan mätas genom att bedöma hur väl organisationen lyckas hålla sig inom budgeterat belopp.  
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För att nå framgång ska man istället mäta hur effektivt verksamheten uppfyller intressenternas 
behov, såsom kundtillfredsställelse, vilket i detta fall är medborgare eller patienter.(ibid) 
 
Balanced Scorecard används i offentliga verksamheter såsom kommuner och landsting. De här 
organisationerna är ofta likartade och på så sätt kan verksamheterna inspirera varandra i 
användningen av balanserat styrkort. Dock finns det en stor skillnad mellan utformningen av 
styrkortet i privat och offentlig verksamhet. En offentlig verksamhet finansieras av skatter och 
politiska processer. Offentliga organisationer är icke vinstdrivande och skiljer sig från privata 
företag i frågor som gäller lönenivå och belöningssystem. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
Under de senaste årtiondena har det skett en del organisationsförändringar inom den offentliga 
verksamheten. Bland annat har man genomfört en kommundelreform vars syfte var att bryta ner 
större förvaltningar till mindre delar. Det här skulle i sin tur leda till att de ansvariga kan komma 
närmare servicemottagarna. De här förändringarna har därmed varit anledning till att kommunala 
verksamheter har valt att arbeta med balanserat styrkort.(Sande & Waern, 2000)
I en offentlig verksamhet med olika kommundelsnämnder är det relevant att se till att alla 
medborgare i kommunen får samma service och erbjuds samma möjligheter. Balanserat styrkort 
skulle i dessa fall tydliggöra ansvarsfördelningen och sätta upp mål och mätetal för att utvärdera 
verksamheten. (Olve et al, 1999) I slutändan handlar det om medborgarnas behov som styr 
prioriteringarna och inriktningen. Därför krävs det stor kompetens och engagemang bland 
medarbetarna.  
 
Trots att styrmodellen är relativt generell och kan tillämpas i flertalet myndigheter skall man inte 
förbise att styrkortet i offentliga organisationer kan behöva andra perspektiv än de som Kaplan 
och Norton presenterar. Offentliga organisationer är också olika, därför behöver varje 
organisation anpassa sitt styrkort till sina specifika förutsättningar. Likaså kan modellen kräva 
andra mått än de som används i privata företag. (RRV 1996:72)  

3.8 Kritik mot Balanced Scorecard 
 
Även om det är många företag som använder sig utav Balanced Scorecard och som tycker att den 
här styrmetoden är bra så finns det många som ifrågasätter metoden och som är skeptiska mot 
modellen. 
 
Enligt Sundberg B Johan et al (2000a) mäts styrkortet som används idag sällan rätt. 
Konsekvensen leder troligen till feltänkt i modellen eller dess uttolkare. Författarna anser också 
att det fattas delar i Balanced Scorecard, till exempel att det läggs mer intresse på finansiella 
nyckeltal istället för att tänka på människor. De säger att företag som släpper in beteendevetarna i 
skapandet av sina styrkort har insett var företagens verkliga konkurrenskraft sitter. 
 
Nilsson F och Trossmark P (1999a) menar att många styrmodeller bara är inriktade på styrning 
och att det behövs förändringsförmåga.  
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Styrmodellerna har som utgångspunkt att uppföljning skall göras efter strategin, det här gör att 
den strategiska utvecklingen hindras. Strategier behöver omprövas, vilket sällan görs i 
styrmodellerna och då skapas det problem.  
Problemen kan leda till dåligt planerade organisationsförändringar vilket skapar panikåtgärder 
som leder till oreda och försvårar förändringar i de delar där det ses som positivt. De menar att 
styrkortet bara kan förvärra problemen och skapa en falsk trygghet av solida och förutbestämda 
framgångsfaktorer.   
Om styrning ska vara effektiv är det viktigt att signaler från omgivningen tas med och utvecklas i 
den strategiska överläggningen. Därför menar de att företagen ska använda sig av ett intelligent 
styrkort, som kontinuerligt fångar upp signaler i omgivningen. Det gör att man snabbt kan känna 
igen när det finns behov av förändringar av strategin.  
 
Western C-J, och Wetter M (1998a) frågar sig om det räcker att ha en länk mellan måtten och de 
strategiska målen och om företaget hela tiden måste analysera och utvärdera sitt styrkorts olika 
delar. Svaret är nej, eftersom om ett styrkort ska hållas levande så krävs det system för att samla 
in väsentlig information och förmedla den till medarbetarna. Informationen behöver bland annat 
fångas upp och mätas på ett kostandseffektivt sätt, ska vara lättillgänglig och presenteras på ett 
pedagogiskt sätt så att alla kan ta åt sig den. De menar även att måtten som är formulerade av 
företagets framgångsfaktorer, strategiska mål och vision ofta inte är begripbara och inte så 
tydliga. Författarna menar alltså att om måtten hade varit enkla, tydliga och lätta att definiera så 
hade balanced scorecard modellen inte funnits. Dessutom behövs tydliga begreppsdefinitioner för 
att möjliggöra jämförelser över tiden och mellan olika enheter.  
 
För att företagen skall kunna bli morgon dagens vinnare påpekar Western C-J och Wetter M 
(1998a) att företag måste kunna lyckas växla styrkortets inledande formulerings fas till 
utformningen och implementeringen av automatiska och manuella mätsystem. Där efter använda 
den nya informationen som underlag för strategiska beslut i det operativa flödet. Även om 
grundidén är att i styrning arbeta stegvis från planering, mätning, uppföljning och sedan till 
åtgärder, är processen inte felfri och oproblematisk. Det är vanligt med obalans mellan delarna, 
där ett exempel kan vara att man lägger mer tid på planeringen än att följa upp och åtgärda fel 
som dyker upp.     
 
Balanserat styrkort har ett kund perspektiv där uppföljningen oftast är koncentrerat på det interna 
arbetet. Inom forskningen i strategisk ekonomistyrning kritiseras sådan styrning, på grund av att 
den bevarar gamla strategier och komplicerar nödvändiga förändringar. (Nilsson F & Trossmark 
P 1999a) 
Lindvall (2001) har diskuterat om det behövs fler eller färre perspektiv. Skulle man vilja tillägga 
fler perspektiv beror det på vilka risker man vill ta. Dock är det av stor relevans att perspektiven 
ska ha stark sammankoppling till företagets strategi, eftersom för många mätetal kan leda till 
uppkomsten av informationsöverflöd. 
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4 Empirisk studie 
 

Nedan presenteras vår empiriska studie. Vi börjar med att redovisa verksamhetens 

organisationsstruktur, verksamhetsidé, vision och allmänt om SÄS. Vidare redogörs vilka 
personer vi har intervjuat på Södra Älvsborgs sjukhus. Senare i kapitlet beskrivs det balanserade 
styrkortet på SÄS samt nedbrytningen av dess mätetal till opererande specialiteter och vidare ner 
till kliniknivå.  
 
 

4.1 Fallstudie Södra Älvsborgs Sjukhus 

4.1.1 Organisationsstruktur  
 
Vårt fallstudieföretag är en offentlig verksamhet i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus. För att få en 
klar bild av uppbyggnaden väljer vi att visa en övergripande struktur av hela organisationen.  
 
Sjukhuset är organiserat i fyra verksamhetsoråden, medicinska, opererande, psykiatriska 
specialiteter och medicinsk service. (SÄS verksamhetsplan 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 SÄS organisationsschema (http://sas.vgregion.se) 
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4.1.2 Verksamhetsidé 
 
Södra Älvsborgs Sjukhus verksamhetsidé är att erbjuda en god specialiserad sjukvård till 
patienter som behöver dem för att få ökad livskvalitet.  

4.1.3 Vision 
 
SÄS – det attraktiva sjukhuset. Sjukhuset vill vara attraktivt för dess patienter, personal, 
samverkanspartner och ägare.  
 
All personal medverkar till att SÄS verksamhetsidé och vision på olika sätt genomsyrar 
verksamheten. 

4.2 Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
SÄS är en del av Västra Götalandsregionen som är deras moderbolag. Västra Götalandsregionen 
är en sammanslagning av tre landsting (Landstinget Skaraborg, Älvsborg och Bohuslandstinget) 
och en tredje del av Göteborgs stads dåvarande verksamhet. Regionen består bland annat av 
Hälso- och sjukvård (90 %), regional utveckling, folkhögskolor och gymnasier, museer, film i 
väst, västtrafik och västsvenska turistrådet.  
Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med 50 000 anställda och har en 
omslutning på ca 37 miljarder kronor. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd 
organisation. Regionen har två huvuduppgifter. (http://sas.vgregion.se) 
 

1. Att ge hälso- och sjukvård 
2. Att arbeta för att vår del av Sverige utvecklas som en bra plats att arbeta och bo i 

 
Södra Älvsborg Sjukhus består av sjukhusen i Borås och Skene och psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar i varje kommun samt behandlingshem. Sjukhuset har en 
budgetomslutning på 2,7 miljarder kronor och 4500 anställda. SÄS är organiserat i fyra 
verksamhetsområden. Områdena är en utförare och skall utföra de uppdrag som 
sjukhusdirektören ger. Själva sjukhuset har också ett utföraransvar som skall utföra de uppdrag 
som beställarna ger.  
 
Sjukhuset har en gemensam styrelse och ledningsgrupp. Sjukhusdirektören är Ingela Tuvegran, 
som är motsvarande VD för hela sjukhuset. Tuvegran tillsätts genom en politisk vald styrelse. 
Under sjukhusdirektören finns en områdeschef i respektive område. Vid sidan om dessa områden 
finns ett antal stabsfunktioner som processorganisation, ekonomi och informationsenhet, 
sjukvårdsstrategiskenhet och personal. De fyra områdescheferna, ekonomichefen, chefläkaren 
och personalchefen utgör tillsammans med Tuvegran sjukhusledningen. SÄS styrelse och 
ledningsgrupp avgör alla struktur och principfrågor 
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De personer som har intervjuats på SÄS är följande: 
 

• Ingela Tuvegran, sjukhusdirektör (via e-mail) 
• Erik Holmberg, Områdesekonom 
• Ewa Rahn, Verksamhetschef/klinikchef 

4.3 Balanserat styrkort på Södra Älvsborgs Sjukhuset 
 
Enligt Tuvegran infördes styrkortet i SÄS för att ledningen ville få en drivkraft i att utveckla 
kärnverksamheten. Året 2002 man kom fram till att man ville förändra verksamheten. Det 
främsta syftet med implementeringen av balanserat styrkort är just att man vill utveckla 
kärnverksamheten. Enligt Holmberg kan orsaken till införandet vara på grund av mjuka värden. 
Det här innebär att man i stort sett jobbar med människor i det vardagliga arbetet och det 
viktigaste för verksamheten är patienten. Därmed visar det här på att det inte är någon hård 
verksamhet där man enbart mäter och följer upp hårdfakta som ekonomi och produktion. Det 
viktigaste och mest fokuserande är patienten. Det är av stor betydelse att patienten skall få bra 
behandling, få tid för läkarbesök när de behöver det och att patienten ska bli nöjd.  
 
Balanserat styrkort implementerades efter omfattande dialoger i sjukhusledningen och i 
områdesledningarna, där alla klinikcheferna finns med. Sedan införandet av styrkortet är det 
ledningen som har varit mest engagerad i att engagera alla medarbetare. Medarbetarna 
informerades genom sina närmaste chefer och genom särskilda folder som närmaste chefen 
delade ut i anslutning till arbetsplats träffar. Den här åtgärden vidtogs för att informera, väcka 
intresse och motivation hos medarbetarna. Dessutom har man dialog med sina medarbetare i 
mindre grupper med närmaste chefen, information på intranätet och dialog i uppföljning av 
verksamhetsplanen som sjukhuset följer upp kontinuerligt i månads och kvartalsuppföljning.  
 
Styrmodellen infördes enbart på ledningsnivå och områdesnivå, ej på klinik och medarbetarnivå. 
Även om styrmodellen inte finns i hela verksamheten är det enligt Holmberg, Tuvegrans förtjänst 
att man har gjort ett bra arbete när det gäller uppföljningen och att engagera alla medarbetare. Det 
var Tuvegrans idé att förbättra uppföljningen och att få den mer patientnära. Det här arbetet 
kallas för LIFT, Ledning i Förändring och Tillämpning. Meningen var att få med alla, skötarna, 
sjuksköterskorna, läkarna och inte bara ledningen. LIFT arbetet innehåller många seminarier och 
konferenser, där alla avdelningar fick vara med.  
 
Enligt Holmberg är styrmodellen själva grunden men sedan har den anpassats till sjukhusets 
verksamhet. Det är ledningsgruppen som har tagit fram styrmodellen och grundprincipen. Man 
har en grundstruktur uppifrån som sen trillar ner till områdena. Sedan tar varje område just det 
som passar och är specifikt för området och jobbar vidare med styrkortet. Det är på det här sättet 
nedbrytningen har skett och det mest relevanta är att det finns en röd tråd som måste synas och 
finnas till, från toppen av hierarkin ändå ner till botten.  
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I ett omfattande förändringsarbete som att implementera en styrmodell i en stor organisation som 
SÄS, har arbetet inte gått lätt till. Vid införandet och nedbrytningen av styrkortet har sjukhuset 
självklart stött på problem. Enligt Tuvegran är det lätt att de får för många mål.  
Det är då viktigt att välja rätt mått som driver många frågor samtidigt. Holmberg nämner även att 
mätetalen är ganska renodlat det här året. Jämfört med förra året var sjukhuset väldigt kreativt 
men i år har man gått ner till hälften när det gäller mätetalen, på grund av att man inte kunde följa 
upp alla. Även om intentionerna var goda så hade man inte tillräckligt med tid, därmed fick 
sjukhusledningen minimerar antalet och fokuserar på de viktigaste.  
 
Södra Älvsborgs sjukhus använder sig av fyra perspektiv. De är patient/kund, processer, 
utveckling och ekonomi. Det är sjukhusledningen som har valt de här perspektiven och de valdes 
för att ledningen ansåg att dessa aspekter fångar upp den verksamhet de är i. Enligt Holmberg är 
det patient och ekonomi perspektivet som är sjukhusets fokuserande aspekter. I varje perspektiv 
finns ett antal mätetal som sjukhuset följer upp. Måtten kan tillexempel vara vårdgaranti, 
patientsäkerhet, medelvårdstid, NMI – nöjd medarbetarindex med mera. Sjukhuset har valt de 
mätetalen de har på grund av att man kan på ett enkelt och relevant sätt följa upp 
förbättringsområdena under respektive perspektiv. Mätetalen är som tidigare nämnt framtagna av 
ledningen som i år blivit mindre i antal jämfört med tidigare år, vilket alla tycker är bra då det 
fanns alldeles för många sen tidigare. Sjukhuset har med andra ord fokuserat på ett fåtal mätetal 
för att få tydligare styrning och effekt.  
 
Vid frågan om vad styrkortet tillför SÄS i allmänhet svarade Tuvegran att modellen ger ett 
”breddat perspektiv på resultat”. Vilket innebär att sjukhuset inte bara har fokus på ekonomi o 
personaldata utan också på resultat 
i kärnverksamheten såsom flöden, kompetensförsörjning med mera. Enligt Holmberg har 
styrkortet fångat upp den verksamhet de jobbar i eftersom de jobbar med mjuka värden och inte 
bara hårdfakta. I och med att sjukhusets ”kunder” är patienterna är det viktigt att patienterna få 
bra sjukvård och ännu mer relevant gäller det för sjukhuset att balansera patientens nöjdhet med 
de begränsade resurserna, skatteintäkter.  
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4.4 Opererande specialiteter 
 
Opererande specialiteter är ett av de fyra verksamhetsområden på sjukhuset. I det här området 
ingår anestesikliniken, barn- och ungdomskliniken, kirurgkliniken, kvinnokliniken, 
ortopedkliniken, ögonkliniken och öron-, näs- och halskliniken.  
 

Området har en omslutning på ca 850 miljoner kronor, ca 1100 
anställda, med en egen chef, områdeschef, ekonomichef, chefsläkare 
och personalchef. På det opererande området jobbar de mot en 
verksamhetsplan som ska följas upp. Verksamheterna har fullt 
ekonomiskt och utföraransvar för vårdgarantin. Det ekonomiska 
ansvaret innebär även att patienter som har stått i kö, men inte har fått 
vård inom garanterad tid, ska få tid hos vårdgivaren utanför Västa 
Götalandsregionen.  
 
Det finns produktionsuppdrag som avser de planerade volymer som 
verksamheten anser är viktiga för att uppfylla vårdgaranti, 
tillgängligheten, strålbehandlig etc. De här produktionsuppdragen 
skall även följas upp, där det ses hur bra och om verksamheten har 
lyckats att uppfylla dem. Med produktionsuppdrag avses det som 
varje klinik producerar under kalenderhalvåret. Det gör att varje 
klinik, även de inom opererande specialiteter, skall upprätta en 
periodiserad produktionsplan, och redovisa uppföljningen i en 
månadsrapportering. De försöker även att uppfylla olika mål, de vill 
bland annat få och ge bättre och säkrare vård till alla och erbjuda 
flexibla öppettider baserade på patientens önskemål.  Det långsiktliga 
målet är att utifrån sjukhusets verksamhetsidé säkra en god 
patientvård, medicinsk utvecklig, trygg rekrytering och nöjda 
medarbetare.  
 
De frågor som opererande specialiteter vill bearbeta under och som är 
viktiga för året 2008 är tillgängligheten för patienten. Området vill 
även utveckla samordningen och optimeringen av 
operationskapaciteten. Dessutom vill de likaså förbättra den interna 
kommunikationen kring resultat, där man utveckla en gemensam 
modell för presentationen av resultatet och 
uppföljningen.(Verksamhetsplan för opererande specialister 2008) 

Figur 2 Verksamhetsområde för Opererande Specialiteter (http://sas.vgregion.se) 
 
Opererande specialiteter jobbar mot perspektiven patient/kund, processer, utvecklig och ekonomi.  
Området använder sig även av SWOT- analysen där de identifierar hoten, möjligheterna, styrkor 
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och svagheter. SWOT- analysen använder sig hela verksamheten av för att ta reda på vad som 
skall förbättras eller ändras på, men även vad som är bra.  
Det som området vill skall bli bättre är bland annat att patienten inte skall få vänta mer än 3 
månader till ett första besök eller till behandlig, de vill också engagera medarbetarna och få ett 
bra samarbete. De här målen, eller mätetalen, mäts på områdes- och kliniknivå, och varje mått har 
ett mål som den skall uppnå.(Verksamhetsplan för opererande specialister 2008) 

4.5 Perspektiv och mätetal för SÄS 
 
De olika perspektiven som valdes på sjukhuset, av sjukhusledningen, är patient/kund, processer, 
utveckling och ekonomi. De olika perspektiven har olika mätetal och på sjukhuset försöker man 
med hjälp av SWOT- analysen att hitta de olika mätetalen. De olika perspektiven mäts, enligt 
årsredovisningen, med en mätare som visar VARNING eller BRA. För varje perspektiv har vi 
valt att ta med två förbättringsområden med dess två mätetal.  

4.5.1 Patienter/Kunder            
 

Perspektivet Patienter/Kunder bedöms till Varning. 
Sjukhuset genomförde under 2006 både en patient- och kundenkät.   
Resultaten är analyserade och åtgärder har börjat att vidtagas.   

 
 
Framgångsfaktor: 
Uppfylla patienters och kunders uttalade och outtalade behov. 
 

Förbättringsområde: 
Hög tillgänglighet 

  
 
 Mätetal: 

Andel patienter som har fått ett första planerat besök inom tre månader, mål 100 
procent. Ett intensivt arbete har bedrivits på sjukhuset för att klara vårdgarantin och 
tillgängligheten har också förbättras. 83,3 procent av patienterna har fått sitt första 
planerade besök inom tre månader.  

 
    

Förbättringsområde: 
Hög tillgänglighet 
 
Mätetal: 
Andel patienter som har fått behandling inom tre månader, mål 100 procent. 78 
procent av patienterna har fått sin behandling inom tre månader.  
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4.5.2 Process 
  

Perspektivet Process bedöms till Bra 
 
 
     
 
Framgångsfaktor: 
Göra rätt saker på rätt sätt från början. 
 

Förbättringsområde: 
           Faktabaserade beslut 
 

Mätetal: 
Andel processteam med ett arbetssätt enligt EBM, mål 100 procent.  
Varje processteam genomgår en utbildning där arbetssätt enligt evidensbaserad 
medicin, EBM, ingår.  
EBM är ett försök att tillämpa mer enhetligt bevisstandard från vetenskapliga 
metoder till vissa aspekter av medicinsk vård. Det försöker att mäta bevis. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Evidensbaserad_medicin). 

 
 

Förbättringsområde: 
           Samverkan mellan vårdgivare. 
 

Mätetal: 
           För effektiv vårdplanering 
           Externt: Måluppfyllelse enligt SVP, standarvårdplan, mål 90 procent. 
           Internt: Dokumenterad plan för vårdtillfället, mål 80 procent. 
 

Arbete med samordnad vårdplanering med primärvård och kommuner pågår enligt 
plan inom ramen för ReKo Sjuhärad. ReKo Sjuhärad är ett strategiskt 
samverkansorgan på förvaltningsnivå inom Sjuhäradsområdet, i syfte att utarbeta 
strategier som skapar förutsättningar får vårdverksamhet. 
(http://reko.vgr.se/vgrtemplates/Page____28761.aspx ) 
Resultatet mäts utifrån avvikelserapportering. Antalet avvikelser är mycket få i 
förhållande till antalet utskrivna patienter. Internt arbetar sjukhuset med att 
inskrivna patienter ska ha en dokumenterad plan för vårdtillfället. Det nya journal 
systemet, ”en patient- en journal”, innehåller stöd för den här planeringen. 

4.5.3 Utveckling 

 
 
 

      
           Perspektivet Utveckling bedöms till Bra 
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Arbetet pågår med att införa en samordnad bemanning vid sjukhusets avdelningar 
och mottagningar. Ett ramverk samt modell är framtagna. I samband med det här 
kopplas etablerade platsteam ihop med bemanningskravet.  

 
Framgångsfaktor:  
Finna och tillämpa ny kunskap till gagn för verksamheten 
 
           Förbättringsområde: 

Medarbetarna ska ha kunskap och färdigheter för att förbättra den dagliga 
verksamheten  

 
Mätetal: 
Andel medarbetare med dokumenterad mål- och utvecklingsplan, mål 100 procent. 
Sjukhusets mål är att samtliga medarbetare minst en gång om året ska ha ett mål- 
och utvecklingssamtal och också ha en mål- och utvecklingsplan. Andelen 
medarbetare som haft mål- och utvecklingssamtal är cirka 90 procent och andelen 
medarbetare som fått en individuell mål- och utvecklingsplan uppgår till cirka 84 
procent.  

 
      
           Förbättringsområde: 
           Kompetensförsörjning 

 
Mätetal: 
Framtagna kompetensmatriser i platsteam med samordnad bemanning, mål 40 
procent. Inom de verksamheter som påbörjat samordnad bemanning finns 
kompetensmatriser framtagna. Sjukhuset har också tagit fram en gemensam 
kompetensmatrismall. Genom utveckling av kompetensmatriser skapas 
förutsättningar att säkerställa rätt bemanning med rätt kompetens 

4.5.4 Ekonomi      
 
           Perspektivet Ekonomi Varning 

Det ekonomiska resultatet är minus 37, 4mkr, vilket är 15, 5mkr sämre än budget. 
Sjukhuset hade för året tillstånd att nyttja 22mkr av eget kapital för 
utvecklingsarbete. Kostnaderna för detta har uppgått till 12, 7 mkr vilket innebär att 
resultatet för sjukhusets ordinarie verksamhet blev -24,7 mkr 

 
Framgångsfaktor:  
Sjukhuset ska använda resurser på ett effektivt sätt 

 
 
 
 
  
 
 

 
    
Förbättringsområde: 

           Högre produktivitet och ett effektivare SÄS 

 - 29 -



           
          Mätetal: 

           Resultat och prognos, mål >0 mkr 
 

 
SÄS redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2007 på 37,4 mkr, vilket är 15,4 
mkr sämre än budgeterat eftersom sjukhuset hade tillstånd att nyttja 22 mkr av eget 
kapital. Det här är det första året med ekonomiskt underskott sedan 1999.  

 
 
           Förbättringsområde: 

Engagerade medarbetare som bidrar till produktionsökning och ett effektivare SÄS. 
 

Mätetal: 
Sjukfrånvaro, mål 6,0 procent 

 
Sjukfrånvaron har minskat under 2007 och uppgick till 6,5 procent. Sett över flera 
år har sjukfrånvaron långsamt minskat från 7,7 procent år 2002. Målet 6,0 procent 
nås emellertid ej.  
 

(Samtliga barometrar, förbättringsområde och mätetal är hämtad från SÄS årsredovisning 2007.) 
 
Innan man väljer mätetal, frågar man sig ”Vad är det som är viktigt?”. Mätetalen väljs utifrån och 
i perspektiven. När man har kommit fram till vilka mått som ska mätas, bestämmer alltid 
ledningen vilket perspektiv man ska lägga mer fokus på, det kan till exempel vara patientfokus.   
Mätetalen måste noggrant följas upp, där man utgår ifrån uppföljningsplanen.  
Utifrån uppföljningsplanen skriver områdesledningen, varje månad, en månadsrapport, som är en 
ensidig rapport. Varje kvartal skrivs en kvartalsuppföljning, där uppföljningen rapporteras, som 
är på tio sidor. I kvartalsuppföljningen analyseras ekonomin noggrant, avvikelser, 
produktionsutfall och även det balanserade styrkortet tas upp.

 - 30 -
 
  
 
 

 
 
 



4.6 Mått och mätetal för Opererande specialiteter 
     
När det gäller år 2008: s mått är de väldigt renodlade. Enligt Holmberg finns det cirka 20 
mätetal för det här året. Tanken med mätetalen är att de anses som de viktigaste för 
sjukhuset, eftersom måtten ses som förbättringsområden. Av den orsaken bör man fråga 
sig ”Vad är bäst för hela sjukhuset?”. Enligt Holmberg är till exempel vårdgarantin ett 
viktigt mätetal, som berör hela sjukhuset. I Opererande specialiteter har man valt att 
arbeta med följande mått i respektive perspektiv.  

4.6.1 Patient/kund perspektiv 
 
Sjukhuset skall uppfylla patienternas och kunders outtalade och uttalade behov. 
 
Servicenivån/tillgänglighet 
 
 2008 2009 2010 
Antal som väntar mer än 3 och 6 månader till 
ett första planerat besök 

 
0 

 
0 

 
0 

Antal som väntat mer än 3 och 6 månader till 
behandlig 

 
0 

 
0 

 
0 

Figur 3 Visar vilka mål som skall nås med vårdgarantin. Mäts på områdes- och 
kliniknivå (Verksamhetsplan för opererande specialiteter 2008) 

 
Figuren visar mål för vårdgarantin som sjukhuset vill uppnå. Vårdgarantin innebär att alla 
medborgare skall få vård eller ha möjlighet till ett första besök hos läkaren inom tre 
månader, samt att vårdgarantin kan krävas av patienten/kunden. Vårdgarantin är ett 
viktigt mätetal som hela tiden är i fokus. Orsaken till varför sjukhuset som verksamhet 
inte lyckas uppfylla målet, är på grund av bristen av läkare och sjuksköterskor. Tanken är 
att patienten/kunden skall få bra behandlig. En annan anledning kan också vara att den 
offentliga verksamheten är konkurrensutsatt av privatvården. Enligt Holmberg kan även 
lönen vara en betydande orsak, där många av vård utbildade väljer att åka till Norge, där 
de erbjuds högre lön.  
Mätetalet mäts med ett tal som heter ”Antal som väntar mer än 3 eller 6 månader”. Syftet 
med det här mätetalet är att försöka se till att man uppnår målet som skall vara noll, där 
syftet är att ingen ska få vänta längre så.  
 
Patientsäkerhet 
 
Patientsäkerhet betyder att när patienten läggs in på sjukhuset ska denne bli bättre och 
inte sämre. Enligt Holmberg ses patienter/kunder som mjuka värde, på SÄS är man 
beordrade att följa upp patientsäkerheten. Det rör sig om inmatningen i kvalitetsregister, 
som innebär att varje patient som läggs in skall göra en utvärdering på deras vistelse på 
sjukhuset.  
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 2008 2009 2010 
Uppfyllande av hygienpolicy 100 % 100 % 100 % 
Figur 4 Visar hur många procent sjukhuset vill uppnå med hygienpolicyn. Mäts på 
sjukhusnivå med indikator (Verksamhetsplan för opererande specialiteter 2008) 
 
Uppfyllanden av hygienpolicyn innebär att minska vård relaterade infektioner. Tanken är 
att uppfyllanden av hygienpolicyn skall vara 100 % från år 2008 till år 2010. Det här 
mätetalet mäts i verksamheten med stickprov till exempel rena händer, följsamt till 
policyn. 

4.6.2 Process perspektiv 
 
Personalen på området skall göra rätt saker på rätt sätt från början. 
 
Samarbete 
 
 2008 2009 2010 
 
Medelvårdtid  

 
4,0 

 
 

 
 

Antal etablerade och startade 
processer 

 
7 

 
 

 
 

Figur 5 Visar hur lång medelvårdtiden i dygn som målet är, även antal etablerade och 
startade processer. Mäts på områdesnivå (Verksamhetsplan för opererande specialiteter 
2008) 

 
Medelvårdtiden är ett sätt att mäta hur länge en patient är inlagt på sjukhuset i 
genomsnitt. Det här är både en effektiviserings och ekonomisk fråga. Målet med 
mätetalet är att få ner antal dygn. Idag ligger det på 4,3 dagar. Det innebär att sjukhusets 
patienter är inlagd 0.3 dagar mer än beräknat.  
 
Enligt Holmberg skall alla områden ha en gemensam siffra att sträva efter för att 
effektivisera vården. Holmberg menar att ju mindre tid på avdelningen en patient är 
inlagd desto bättre blir det för patienten och kostnaderna för sjukhuset minskar.  
 
Idag är SÄS väldigt hierarkiskt och enligt Holmberg finns det ett långsiktligt mål att 
jobba mer med processer, än vad som görs idag. Målet är att organisera efter en vård 
process, istället för att vara stuprör med kliniker. Följande utgör att de olika 
avdelningarna skall samarbeta mer med och mellan varandra. Holmberg anser att det här 
är ett sätt som kommer att gynna patienten och ekonomin. De processer som stöts på i 
praktiken är samarbetet mellan olika avdelningar där kunden kräver vård från flera olika 
avdelningar. Området har 6 stycken etablerade och 4 stycken nystartade processer.  
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Engagerade medarbetare 
 
 2008 2009 2010 
 
Sjukfrånvaro  
(Mäts på områdes – och 
kliniknivå) 

 
5,1 % 

 
4,8 % 

 
4,5 % 

 
NMI - nöjd medarbetarindex 
(Mäts nästa gång 2009) 

 
 

 
60 % 

 
 

Figur 6 Visar anställdas sjukfrånvaro och NMI. (Verksamhetsplan för opererande 
specialiteter 2008) 
 
 
På sjukhuset mäts sjukfrånvaro. Tanken är att sjukfrånvaro skall minskas för varje år som 
går. Idag ligger sjukfrånvaron på 5,7 %, vilket innebär en minskning jämfört med mars 
2007, då siffran låg på 6,0 %.  Utfallet talar för att systematiskt arbete börjar ge resultat.  
 
Enligt Holmberg fick sjukhuspersonalen svara på en enkät, där de fick svara på hur nöjda 
de var på jobbet och med sitt jobb. Det finns ett rikssnitt, en nationell siffra för 
sjukvården, som skall ligga på 60 procent. Holmberg anser att de svar som gavs visade på 
att SÄS hade mycket att göra med att förbättra och höja NMI. Holmberg anser att om 
man ska förbättra NMI på bästa sätt, då måste man ställa frågan ”Varför är medarbetarna 
missnöjda, vad är orsaken?”. Enligt Holmberg tros orsaken vara lönen, att medarbetarna 
inte får full information och att de inte känner sig delaktiga. De själva ligger på 54 
procent, vilket visar på att de måste jobba med NMI på området.  

4.6.3 Utvecklings perspektiv  
 
Tanken med det här perspektivet är att finna och tillämpa ny kunskap till gagn för 
verksamheten.  
 
Ständig förbättring och kompetensförsörjning 
 
 2008 2009 2010 
Andel enheter som arbetar 
systematiskt med 
kompetensmatriser 

 
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

Figur 7 Visar andelen enheter som arbetar systematiskt med kompetensmatriser, men 
även hur mycket som andelen skall öka per år. Mäts områdes – och kliniknivå 
(Verksamhetsplan för opererande specialiteter 2008) 
 
Andel enheter som arbetar systematiskt med kompetensmatriser är, enligt Holmberg, ett 
instrument som används då frågan ”Vilken kompetens skall vi ha för att möta patientens 
behov?” kommer upp. 
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Kompetensmatrisen handlar om att ta fram dem kompetens som ska bemöta behovet i 
respektive avdelning. För att hitta en balans för hur många läkare och sjuksköterskor det 
behövs på de olika avdelningarna, menar Holmberg att man bör utgå ifrån behoven som 
patienten ställer  
 
Holmberg anser att det finns mycket att tänka på, då det gäller att bemanna sjukhuset rätt. 
Den frågan som ofta kommer upp är ”Hur mycket personal skall man ha?”.  
Det gäller att följa, men även uppfylla effektiviseringens krav. Av personalen krävs det 
att de jobbar effektivare, då de på grund av begränsad budget blir färre.  

4.6.4 Ekonomiskt perspektiv  
 
Innebörden med denna framgångsfaktor är att använda resurserna på ett effektivt sätt. 
 
Produktivitet och kostnadskontroll 
 
 2008 2009 2010 
 
Resultat och prognos 

 
0 

 
0 

 
0 

Beslut om 
kostandsminskningar 

? ? 
 

? 

Figur 8 Visar hur hög resultatet skall vara men även kostandsminskningar. Mäts på 
områdes – och kliniknivå. (Verksamhetsplan för opererande specialiteter 2008) 
 
Enligt Holmberg är målet är att ha så låga kostnader som möjligt. Därmed arbetar 
området aktivt med kostnadsanpassning, bland annat i SÄS övergripande arbetet med 
anpassningsplan. Det här innebär att klinikerna har sammanställt handlingsplaner för 
ekonomi i balans 2008+ som senare fyllts på i SÄS mallen för anpassningsplan per 
område. Bland de identifierade anpassningsåtgärderna är pensionsavgångsinvestering, 
som kan till exempel vara att sjukhuset inte besätter någon som har slutat med en ny 
tjänst eller ser över att det inte kan finnas en filial ute i Skene, utan patienterna får åka in 
till Borås. SÄS har även planer för att minska användningen av bemanningsföretag och 
att minska läkemedelskostnader.  
 
Målet med resultat och prognos skall vara noll då sjukhuset inte får gå i vinst eftersom 
sjukhuset är en skattefinansierad verksamhet. För det opererande området visade resultat 
och prognoser på utfall med -9,2 miljoner kronor. Det här innebär en negativ avvikelse 
mot budget på -2,2 miljoner kronor.  

4.7 Ögonkliniken 
 
Ögonkliniken är en av de sju klinikerna som hör till Opererande Specialiteter. På 
ögonkliniken har man inte alltid använt sig av BSC. Innan ledningen beslutade sig för att 
implementera styrkortet har kliniken arbetat på ungefär samma sätt som man gör idag. 
Enligt Rahn utgick man rätt mycket från verksamhetsplan och delmålen.  
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Dessutom har det alltid funnits mål, centralt på sjukhuset, men målen har inte varit lika 
tydliga som det har varit de senaste fem åren. Idag är det betydligt mer strukturerat och 
lättarbetat än vad det var innan. Jämfört med då, levde alla sitt eget liv och gjorde på sitt 
sätt. Dock framhäver Rahn att just på ögonkliniken har de haft genomarbetade 
verksamhetsplaner. Kliniken jobbade med att bryta ner målen på medarbetar nivå, precis 
som de gör idag. Skillnaden är att det idag finns en modell med ett namn som måste 
följas och som gäller för hela sjukhuset.  
 
Idag finns det uppdrag som gäller för hela ögonkliniken och det är åtgärder som skall 
utformas och genomföras för att förbättra mottagandet/bemötandet av patienter. 
Mottagningen skall även förbättra telefontillgängligheten inom verksamheten och 
upprätta förslag för gränsöverskridande samarbete mellan öppen - och sluten vård. I 
klinikens verksamhetsplan belyser man frågor som är viktiga för ögonkliniken år 2008. 
Det gäller frågor allt från att rätta till obalansen mellan hög produktionstakt, till rätt 
kvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. Dessutom vill man att den bristande 
tillgängligheten till flera telefoner på kliniken ska upphävas. Det långsiktliga målet för 
kliniken är att utifrån sjukhusets verksamhetsidé säkra en god patientvård, medicinsk 
utveckling, trygg rekrytering och nöjda medarbetare.  
Det är även viktigt med den interna kommunikationen kring resultatet, då de vill arbeta 
aktivt med resultat från kvalitetsregister på alla nivåer. Vidare vill kliniken förbättra 
professionell utbildning och utvecklig, då de vill stärka forskningsinitiativ bland 
medarbetarna.  
 
Klinikens förutsättningar är starkt präglade av vårdgarantin ansvaret och sjukhusets 
minskade ekonomiska ramar. De ekonomiska förutsättningarna innebär att den generella 
uppräckningen för kostandsökning är 1,5 procent. (Verksamhetsplan för Ögonkliniken 
2008)  
 
För att följa upp arbetet och mätetalen görs det uppföljningar varje månad, och varje 
kvartal måste en noggrann uppföljning göras, utifrån de framgångsfaktorer och styrtal 
som finns för kliniken. På kliniken ses verksamhetsplanen som ett levande instrument då 
verksamhetsplanen används som underlag på arbetsplatsträffar, APT, där det även 
diskuteras utifrån den och de nyckeltal som de har presenteras och följs upp. 
Medarbetarna på kliniken går på gemensamma APT där alla från olika yrkeskategorier 
finns med. Arbetsplatsträffarna, APT, sker en gång varje månad.  
 
Enligt Rahn är ögonkliniken uppdelad i nio förbättringsteam, som består av 74 personer, 
där alla medarbetare är involverade i något team förutom cheferna. Teamen är uppdelade 
i till exempel process-, utvecklingsteam och platsteam. De olika teamen har i sin tur 
delmål, som är ställda utifrån verksamhetsplanen. De handlingsplaner och mål som finns 
bryts ner på medarbetarnivå och kopplas till varje medarbetare. Teamen får sina uppgifter 
utdelade av avdelningschefen som ser till att alla inte gör allt. Avdelningschefen får i sin 
tur uppdrag av verksamhets/klinikchefen. Uppdragen kan till exempel handla om att 
avdelningschef ska organisera sin bemanning så att kliniken klarar 25 000 läkarbesök 
eller 10500 sjukvårdande behandlingar.  
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Som avdelningschef har man därmed ett ansvar för en viss grupp personal och då måste 
han/hon se till att det finns personal med den kompetens och utrustning som krävs för 
uppdraget. Det är utifrån verksamhetsplanen, under utvecklingssamtal, som 
avdelningschefen diskuterar med verksamhetschefen om vilka mål kliniken ska uppnå 
och avdelningschefen senare för det vidare till sin personal.  
 
Eftersom alla på kliniken är så sammankopplade är allting beroende av vartannat. Det 
råder dessutom ett tvärprofessionellt samarbete mellan teamen. I processteamen arbetar 
man både strategiskt och vardagsmässigt på olika problemområden och försöker att lösa 
dem. På kliniken arbetar de processinriktad, men även temainriktad, fast inte inne på 
rummet kring patienten.  Meningen med de olika teamen är att blanda medarbetare från 
olika enheter med olika professioner och ta till nytta av kunskapen som varje medarbetare 
har att erbjuda.  
 
För att följa upp arbetet skall teamen ha uppföljningsseminarium som sker två gånger om 
året, där alla går igenom resultaten tillsammans. Vidare skall gruppen se över om 
delmålen har uppnåtts och om uppdragen har genomförts. Ett delmål är till exempel 
utveckling av glaukom processen, då skall teamet som har hand om uppdraget, följa upp 
patient - läkar kontinuiteten och rapportera om hur det har gått.  
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5 Analys 
 

I det här kapitlet analyserar vi resultaten av intervjuerna. Dessutom för vi reflektioner 

som är kopplade till teorin.  
 
 

5.1 Analys 

5.1.1 Teori – verklighet 
 
Dagens företag har enligt Lindvall blivit så komplexa. För att företagsledningen skall 
kunna se utvecklingen inom flera områden samtidigt måste de ha en balanserad och klar 
modell, så att alla i organisationen erhåller en förståelse för helheten. Balanced Scorecard 
modellen har alla förutsättningar då det går att prova modellen i en liten skala utan att ta 
risker. (Hallgårde et al, 1999) Södra Älvsborg Sjukhus har utgått från Kaplan och 
Nortons modell med dess fyra perspektiv som ska balanseras mot varandra. Enligt 
Holmberg är det sjukhusledningen som har valt fram perspektiven då de anser att dessa 
aspekter fångar upp den verksamhet de jobbar i.  
 
Syftet med BSC modellen är att hitta en balans mellan de finansiella perspektiven och de 
icke – finansiella perspektiven. Dessutom ska styrkortet hjälpa organisationer att koppla 
samman kortsiktiga mål med den långsiktiga strategin. Inom SÄS var syftet med 
styrmodellen att utveckla kärnverksamheten. På sjukhuset jobbar man i stort sätt med 
människor i det dagliga arbetet och därmed kan orsaken till införandet vara på grund av 
mjuka värden och inte bara hårdfakta. I och med att sjukhusets ”kunder” är patienter, är 
det viktigt att patienterna få bra sjukvård. På SÄS jobbar man med att sammankoppla 
mätetalen med framgångsfaktorerna på ledningsnivå. Framgångsfaktorerna är detsamma 
för hela organisationen men det är målen/mätetal som bryts ner till delmål för varje 
verksamhetsområde. Det här innebär att sjukhuset har en grundstruktur uppifrån som 
sedan trillar ner till områdena. Sedan tar varje område just det som passar och är specifikt 
för området och jobbar vidare med styrkortet.  
 
För att säkerställa att organisationen endast inkluderar relevanta mål finns det krav i det 
balanserade styrkortet. Kravet är att målen ska länkas samman i orsak – verkan samband. 
(Ax. C et al, 2002) Varje mål i styrkortet skall kunna motiveras och påvisas att det leder 
till någonting. På SÄS är styrkortens mål och mätetal kopplade till varandra för att 
underlätta för ledningen att se om de kommer att uppnå målen. Sjukhuset har större mål 
på ledningsnivå som senare bryts ner till områdesnivå och vidare ner till kliniknivå. 
Klinikerna har sina team som i sin tur har delmål som är ställda utifrån 
verksamhetsplanen. De handlingsplaner och mål som finns bryts ner på medarbetarnivå 
och kopplas till varje medarbetare.  
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Enligt Kaplan och Norton kan användningen av styrkortet belysa kritiska faktorer och 
skapa motivation och ansvar hos medarbetarna. Inom SÄS har man ett så kallade LIFT 
arbete, som står för Ledning i Förändring och Tillämpning. Syftet med arbetet är att 
engagera alla medarbetare på alla nivåer i organisationen. LIFT arbetet innehåller många 
seminarier och konferenser. Dessutom informeras medarbetarna om styrkortet genom 
APT, arbetsplatsträffar, Utvecklingssamtal där man tar upp, utifrån verksamhetsplanen, 
vad som skall uppnås. På det här sättet försöker SÄS skapa förståelse och engagemang 
hos medarbetarna.  
 
Organisationens ledning kan följa upp mätetalen för att se effekterna av genomförda 
förändringar. På SÄS sker uppföljningar varje månad och varje kvartal. Det sker även 
uppföljningsseminarium två gånger om året, där alla går igenom resultaten tillsammans. 
Förutom de stora uppföljningsseminarierna skall även varje team se över om de satta 
delmålen har uppnåtts och om uppdragen har genomförts.  
 
Utifrån den empiriska undersökningen har bilden av styrkortet på SÄS målats upp som en 
välfungerande modell för organisationen. Bakom den bilden anser vi att det döljer sig en 
annan verklighet. Det som till exempel kan tas upp är sjukhusets NMI, 
nöjdmearbetarindex, vars rikssnitt skall ligga på 60 %, men sjukhusets egna NMI ligger 
på 54 %. Procentsatsen innebär att 44 % av medarbetarna är missnöjda på jobbet. Den 
frågan som vi ställer oss är ”Vad är orsaken, men även varför det är så?”. Vi anser att en 
av anledningarna till missnöjdhet är att medarbetarna känner att deras prestation inte 
uppmärksammas, eftersom allt i slutändan bestäms på ledningsnivå. Vi kan tänka oss att 
medarbetarna vill vara mer involverade i utvecklingsarbetet, då det är de som är resurser 
för SÄS. Det är medarbetarna på den ”operativa nivån” som utför själva arbetet och det är 
de som har den nära patientkontakten. Missnöjdheten som råder kan leda till att 
medarbetarna inte utför sina uppgifter väl och rätt, vilket kan leda till konsekvenser för 
hela organisationen då SÄS inte kan uppnå en hög NMI.  
 
Den kritik som finns kring styrkortet är att det läggs mer tid och intresse på finansiella 
nyckeltal istället för att tänka på personalen. Vi anser att detta stämmer väldigt väl på 
SÄS. Även om deras fokus ligger på patienten så verkar det som att de anställda glöms 
bort. Enligt respondenterna fångas personalen in i de perspektiven som redan finns. Men 
vi anser att sjukhusledningen kan lägga till personal perspektivet eftersom det råder en 
hög missnöjdhet bland medarbetarna. Personalperspektivet kan därmed tillsammans med 
de andra perspektiven uppnå de målen som sjukhuset har satt upp.  
 
När det gäller sjukfrånvaron har sjukhuset inte kommit ner till 6,0 % som är målet. Idag 
har sjukhuset en sjukfrånvaro på 6,5 %. Återigen har det i vår empiriska undersökning 
visat att när det gäller mål som berör personalen och medarbetarna på sjukhuset så är 
målen inte uppnådda. Likaså ligger sjukhuset efter när det gäller vårdgarantin som skall 
ligga på 100 % men sjukhuset har en procentsats på 83,3 %. Det här anser vi inte är 
acceptabelt, då det skall vara en självklarhet att alla patienter skall få möjlighet till ett 
första besök inom tre månader. Vi ser det här som ännu en orsak till patientmissnöjdhet.  
På sjukhuset borde man utgå ifrån de mätetal och mål som inte har förverkligats och 
lägga mer tid och resurser på att nå dem.  
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Resultaten som presenteras utåt av SÄS anser vi är bara policy på papper. I verkligheten 
kan vi tänka oss att det finns medarbetare på lägre nivå som är mycket mer missnöjda än 
de siffrorna som presenteras. 
 
Även om respondenterna försökte framstå som om allt var perfekt och bra så visar annan 
fakta på hur det egentligen ligger till. Om det hade varit lätt att nå de mål och mätetal 
som finns på sjukhuset så hade styrkortet inte behövts. Morgan (2007) skriver i sin bok 
om organisations metaforer att finns det olika försvarsmekanismer som förskjuter och 
omdirigerar omedvetna krafter så att de kan framträda i mindre hotande och mer 
kontrollerade former. Den här aspekten anser vi stämmer in med det som har sagts till 
sjukhusets försvar. Vi tror att sjukhuset visar en rationalisering, där man skapar tydliga 
mätvärden som legitimerar, försvarar och berättigar det som sker på sjukhuset, men väljer 
att dölja en del av de bakomliggande motiven och avsikterna. Det här har vi kommit fram 
till då vi under våra intervjuer endast fått en positiv bild av sjukhuset.  
När vi ställde frågan om det har varit några problem vid implementeringen eller om 
sjukhuset har haft problem med styrkortet, fick vi som svar att de har stött på problem, 
men inget som de inte har kunnat reda ut. Enligt vår mening är det här ett klart tecken på 
försvarsmekanism där man vill undgå de problem som har uppstått sen tidigare. Varför 
kan man inte påpeka problemen om dessa har åtgärdas? Kan det vara så att problemen 
har sopats undan och med tiden byggts på? Dock har vi aldrig ifrågasatt respondenterna, 
varför de inte kan peka ut ett specifikt problem och diskuterat det med oss. Men vi anser 
att under intervjun hade respondenterna kunnat ha varit mer öppna till att visa deras 
bristande aspekter än att bara visa de positiva sidorna.  
I det här sammanhanget drog vi slutsatsen att sjukhuset bara vill idealisera bilden av 
organisationen utåt. Vi menar att sjukhuset förstorar de goda sidorna av deras sätt att 
jobba på, deras mått och projekt med mera. allt för att de vill skydda sig mot de dåliga 
aspekterna.  
 
Morgan (2007) nämner även försvarsmekanismen, reaktionsbildning, vilket innebär att en 
känsla eller att en attityd vänds till sin motsats. Med den här utgångspunkten kom vi att 
tänka på, intervjun med Holmberg, då han gick igenom mätetalen, där vissa var mindre 
bra och ännu inte uppnådda. Även om barometern visade ”varning”, fick vi den 
uppfattningen att Holmberg verkade oberörd och fick ändå allting att se positivt ut i 
slutändan.  
 
Vi kan tänka oss att många organisationer vill förmedla en positiv och perfekt bild av 
verksamheten utåt. Därför är Södra Älvsborgsjukhus inget undantag. Anledning till den 
”perfekta bilden” är att organisationerna har många krav att efterleva och försöker att få 
alla partner nöjda. Men i slutändan måste de ändå kunna erkänna sina fel och på bästa sätt 
åtgärda sina problem.  
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6 Slutsats 
 

Här redogör vi våra slutsatser, där vi besvarar vår huvudfråga och del frågor. 

Dessutom kommer vi att föra en diskussion kring ämnet.  
 

6.1 Slutsats 
 
– Vad är syftet med BSC på  Södra Älvsborgs sjukhus? 
 
Det främsta syftet med styrkortet var att ledningen ville få en drivkraft i att utveckla 
kärnverksamheten. Dessutom jobbar sjukhuset inte enbart med hårdfakta utan även 
mjuka värden. Det är på grund av att man i stort sett jobbar med människor i det dagliga 
arbetet. Enligt sjukhusdirektören ger modellen ett ”breddat perspektiv på resultat”. Vilket 
innebär att sjukhuset inte bara har fokus på ekonomi och personaldata utan också på 
resultat i kärnverksamheten såsom flöden, kompetensförsörjning med mera. 
 
– Hur har styrkortet uppfyllt SÄS syften? 
 
Holmberg anser att styrkortet har fångat upp den verksamhet de jobbar i eftersom de 
jobbar med mjuka värden och inte bara hårdfakta. I och med att sjukhusets ”kunder” är 
patienterna är det viktigt att patienterna få bra sjukvård. Styrmodellen har även medfört 
till mer strukturerat arbete bland personalen, dessutom är det mer lättarbetat och målen 
har blivit mer tydliga, jämfört med tiden innan införandet av styrkortet.  
 
– Hur informerades medarbetarna om modellen? 
 
Medarbetarna informerades genom sina närmaste chefer och genom särskilda folder som 
närmaste chefen delade ut i anslutning till arbetsplats träffar. Den här åtgärden vidtogs för 
att informera, väcka intresse och motivation hos medarbetarna. Dessutom har man dialog 
med sina medarbetare i mindre grupper med närmaste chefen, information på intranätet 
och dialog i uppföljning av verksamhetsplanen som sjukhuset följer upp kontinuerligt i 
månads och kvartalsuppföljning. Enligt Holmberg är det ledningen som har varit mest 
engagerad i att engagera alla medarbetare.  
 
– Hur långt ner i organisationen har styrkortet brutits ned? 
 
Styrmodellen infördes enbart på ledningsnivå och områdesnivå, ej på klinik och 
medarbetarnivå. Men den har brutits ner ända till medarbetarnivå. Man har en 
grundstruktur uppifrån som sen trillar ner till områdena. Sedan tar varje område just det 
som passar och är specifikt för området och jobbar vidare med styrkortet. Det är på det 
här sättet nedbrytningen har skett och det mest relevanta är att det finns en röd tråd som 
måste synas och finnas till, från toppen av hierarkin ändå ner till botten.  
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– Sker det någon form av utvärdering eller uppföljning av arbete med BSC? Hur går 
den till? 
 
Det sker uppföljning av verksamhetsplanen, som sjukhuset följer upp kontinuerligt i 
månads och kvartalsuppföljning. Verksamhetsplanen ses som ett levande instrument då 
verksamhetsplanen används som underlag på arbetsplatsträffar (APT), där det även 
diskuteras utifrån den angående vilka nyckeltal som har presenteras och som ska följas 
upp. 
På klinik nivå utgår man utifrån verksamhetsplanen, under utvecklingssamtal som 
avdelningschefen diskuterar med verksamhetschefen om vilka mål kliniken ska uppnå 
och avdelningschefen senare för det vidare till sin personal.  

6.2 Diskussion 
 
Vi har genom uppsatsen fått insikt om hur balanserat styrkort används i en offentlig 
organisation. Vi har kommit fram till att det finns flertal faktorer som är viktiga för att 
kunna få en ökad förståelse för styrmodellen. En viktig faktor är mätetalen som kopplas 
till den dagliga verksamheten. Vi anser att det är av stor relevans att det finns 
engagemang för styrkortet på alla nivåer, för att det ska fungera i praktiken. Utan 
engagerade medarbetare och chefer kan man inte få den effekt som var syftet. Dessutom 
menar vi att motivation, förståelse, dialog och kunskap om styrkortet är vitala 
beståndsdelar som behövs för att kunna konspirera modellen i verksamheten.  
 
Vi anser att SÄS har lyckats förmedlar styrkortet till sina medarbetare och att det finns ett 
samarbete från toppen av hierarkin ner till medarbetarnivå, trots att vissa mätetal inte är 
helt uppnådda. Dessutom råder det ett tvärprofessionellt samarbete på kliniknivå mellan 
teamen, vilket vi anser är bra då teamen innehåller personer med olika professioner som 
kan växla idéer och kunskaper mellan varandra. Vidare anser vi att SÄS behöver fokusera 
mer på personalen på de lägre nivåerna i organisationen. Med det här menar vi att 
ledningen säkert vet vad det är som behöver förbättras och vilka mål som måste nås, men 
vi anser att det är medarbetarna, på de lägre nivåerna, som med sina bidrag medför att 
målen blir uppfyllda. Vi bedömer att det är sjuksköterskorna, skötarna, läkarna, 
vårdpersonalen, som ständigt har kontakt med kunden, patienten, som vet mer om vad 
som behöver förbättras. Hade personalen fått vara med och bestämma mer hade NMI inte 
varit så låg och de hade känt sig mer engagerade och mer ”viktiga”. Som tidigare nämnt i 
analysen föreslog vi att sjukhuset kan införa ett personalperspektiv för att fokusera på 
medarbetarna och ta fram mått och mätetal som eventuellt kan bidra till att man kan 
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. För att få medarbetarna att känna sig engagerade 
och nöjda med sitt arbete kan man skapa forum som medarbetarna har tillgång till, där de 
kan diskutera, komma med idéer och föra fram sina åsikter. Genom forumet kan 
ledningen se vilken missnöjdhet det råder och på så sätt skapa mer förståelse och kunskap 
om styrkortet för medarbetarna. Vi tror även att det här är ett sätt för ledningen att 
komma närmare medarbetarna och vice versa.   
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Genom vår undersökning trodde vi inte att vi enbart skulle få en positiv bild av SÄS, där 
allt verkade vara så bra och konfliktlöst. Respondenterna var väldigt hjälpsamma, men 
kunde kanske ha varit mer öppen om de brister/problem som de har haft på sjukhuset när 
det gäller styrmodellen. Vi tror att eftersom sjukhuset är en skattefinansierad verksamhet 
så vill man förmedla en förskönad bild av organisationen utåt. Visst är det så att SÄS 
måste redovisa vart skattepengarna har gått, men enligt vår mening så verkar det som om 
likviden inte har satsats tillräckligt. Vi anser att det är på grund av att det finns mått som 
visar på att många av sjukhusets mål är ännu inte uppnådda. Vi bedömer att sjukhuset har 
mycket kvar att göra innan resultatet kan gå jämnt ut igen. År 2007 har sjukhuset gått 
minus efter cirka 10år av jämnt resultat. Anledningar till varför sjukhuset har gått minus 
finns det många av. Vi tror att en av anledningarna är brist på läkare, därav många väljer 
att jobba utomlands eller söka sig till privatkliniker. Den här aspekten är också en av 
anledningarna till varför det råder en patientmissnöjdhet, där många patienter får vänta 
länge innan sitt första besök. Vi tror även att det har satsats alltför mycket pengar på att 
planera det nya projektet T-huset, som är en utbyggnad av sjukhuset. Därmed drabbas 
andra aspekter som också behöver förbättras. När planeringen inte gått som man tänkt sig 
behöver mer resurser tillföras i projektet och det leder till att man går minus.  
 
Slutligen har vi kommit fram till att BSC överlag har medfört att medarbetarna på SÄS 
har fått en tydligare struktur att arbeta efter. Vi bedömer att även om alla inte känner sig 
delaktiga och engagerade i arbetet med BSC så vet de flesta i slutändan vad de skall göra, 
men även att alla måste hjälpas åt för att nå målen. Modellen har därmed bidragit till 
samhörighet och samarbete bland personalen. Dock tror vi att sjukhuset aldrig kommer 
att nå sina mål fullt ut. Det närmaste de kan komma är att ligga några procent under 
målet. Det är på grund av att i en sådan stor verksamhet kommer det alltid att finnas 
problem och hinder på vägen. Dessutom är det en verksamhet som ständig behöver mer 
resurser och när det inte finns tillräckligt med resurser så gör man nedskärningar på ett 
eller annat sätt, därmed nå man inte målen som man satt upp.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till våra respondenter på SÄS 
 
Beskriv din arbetsuppgift 
Vilka är dina ansvarsområden? 
Beskriv de centrala aspekterna i ditt arbete 
Hur länge har du jobbat som…? 
Har ni arbetat eller kommit i kontakt med BSC sen tidigare? 
Har du goda kunskaper om styrkortet och Hur har du fått dessa kunskaper? 
Vad anser du att styrkortet tillför verksamheten i allmänhet? 
Hur använder du styrkortet i ditt vardagliga arbete? 
Vilken nivå anser du är den bästa nivån för implementering av styrkortet? Varför? 
 
Övergripande frågor 
Hur lyder SÄS:s vision? 
Hur lyder SÄS:s övergripande mål och strategi? 
 
Frågor om BSC 
Hur styrdes verksamheten innan BSC? 
Hur kommer det sig att ni ville implementera styrkortet i verksamheten? 
När kom ni fram till att ni ville förändra verksamheten? 
Vad var syftet med att införa modellen? 
Har styrkortet uppfyllt era syften? 
Anser du att det finns några brister med BSC? 
Finns styrkortet i hela verksamheten eller bara på vissa dela? Och varför? 
Hur informerades medarbetarna om modellen? 
Vad gjorde ni för att intressera och motivera medarbetarna? 
Vilka personaler engagerades vid utformning och implementering av styrkortet? 
Sker det någon form av utvärdering eller uppföljning av arbete med BSC? Hur går den 
till? 
Uppdateras styrkortet? 
 
Lite mer specifika frågor om styrkortet 
Vilka perspektiv använder ni på styrkortet och varför har ni valt just dem? 
Vilka mått har ni valt och varför just de måtten? 
Skiljer sig styrkortet åt på olika nivåer? 
Bestäms det på olika nivåer, vilka mått som ska användas? 
På vilken nivå har man implementerat styrkortet? 
Från vilken nivå har nedbrytningen skett? 
Har ni stött på några problem vid implementering och vid nedbrytning av BSC? 
Hur har ni förmedlat modellen till personalen under er? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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