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Abstract 
Organizations can often become too tied to financial figures in its governance. To reduce 

the economic dependence, s a control model was developed, that can be used to enable 

management to control the organization from multiple perspectives. The control model is 

called the Balanced Scorecard (BSC) and it was founded in the early 1990s by Professor 

Robert Kaplan and consultant David Norton. The governance system BSC can be used in 

different organizations.  

 

Our primary purpose is to show the subject for adoption and application of the BSC at 

Södra Älvsborgs Sjukhus. Another aim is to examine the use of BSC at Södra Älvsborgs 

Sjukhus.  

 

The method we have chosen to implement our study on, is a case study because we have 

focused on an organization and how it makes use of the BSC. The scientific approach that 

we have chosen is the hermeneutic because among other things allows us to interpret the 

information that we study and connect the parts to the wholeness. In the study, we used 

the inductive approach which allows us to perform the empirical study and then linking it 

to theoretical framework. Since we have collected the raw data through interviews, we 

used the qualitative method. When we analyzed the raw data that we collected, we used a 

content analysis. It means that we have tried to carry out an accurate study of all texts to 

discover how BSC was strategically motivated and how the scorecard was applied at 

Södra Älvsborg Sjukhus. And to find out how the BSC is used in practice at Södra 

Älvsborgs Sjukhus.  

     

The conclusions from our study is that Södra Älvsborgs  Sjukhus  introduced the BSC in 

order to concentrate on their goals and that the organization wanted a clearer planning 

and a clearer follow-up work. Södra Älvsborgs Sjukhus introduced the control model 

because of the Västra Götalandsregion introduced the model. The hospital is governed by 

the region which led to that the hospital started to use the model. We could also see that 

the Södra Älvsborgs Sjukhus had no direct education about BSC. What we also could see 

was that the hospital uses the BSC primarily as a means of communication within the 

organization and to communicate with the Västra Götalandregion. BSC is also used as a 

tool to show how the organization's strategic goals to be achieved and how the results of 
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work on the strategic goals have been developed.  

Keywords: Balanced Scorecard, Södra Älvsborgs Sjukhus, motive, application, use 
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Sammanfattning 
Organisationsledningar kan oftast bli för bundna av ekonomiska siffror vid sin styrning. 

För att det ekonomiska beroendet skulle kunna minska, grundades en styrmodell som kan 

användas för att ledningen ska kunna styra organisationen ur flera olika perspektiv. 

Styrmodellen kallas Balanced Score Card (BSC) och grundades i början av 1990-talet av 

professorn Robert Kaplan och konsulten David Norton. Styrningsmodellen BSC kan 

enligt förespråkare användas i olika verksamheter, däribland offentliga verksamheter.  

 

Vårt huvudsyfte är att belysa motivet för adoptering och tillämpning av BSC på SÄS. Ett 

annat syfte är att undersöka användningen av BSC på sjukhuset. 

 

Metoden som vi har valt att genomföra vår studie på är en fallstudie eftersom vi inom 

studien har koncentrerat oss på en organisation och hur den använder sig av BSC. Det 

vetenskapliga förhållningssätt som vi har valt är det hermeneutiska eftersom det bland 

annat tillåter oss att tolka den information som vi studerar och koppla delarna till 

helheten. Inom studien har vi använt den induktiva ansatsen vilken tillåter oss att utföra 

den empiriska studien för att sedan koppla den till teoretiska referensramen. Eftersom vi 

har samlat in rådata genom intervjuer har vi använt oss av den kvalitativa metoden. När 

vi sedan har analyserat den rådata som vi har samlat in använde vi oss av en 

kontentanalys. Det innebär bland annat att vi har försökt att genomföra en noggrann 

studie av alla texter för att upptäcka hur BSC strategiskt motiverades och på vilket sätt 

styrkortet tillämpades på Södra Älvsborgs Sjukhus. Samt hur BSC används i praktiken på 

SÄS. 

    

De slutsatser som vi har kunnat dra av vår studie är att SÄS införde BSC för att kunna 

koncentrera sig på sina uppsatta mål och för att organisationen ville ha en tydligare 

planering och ett tydligare uppföljningsarbete. SÄS införde styrmodellen på grund av att 

Västra Götalandsregionen införde modellen. Sjukhuset styrs av regionen vilket ledde till 

att modellen började användas av SÄS. Vi kunde även se att SÄS inte hade några direkta 

utbildningar om BSC inom sin verksamhet. Det som vi även kunde komma fram till var 

att SÄS använder BSC främst som ett kommunikationsmedel inom verksamheten och för 

att kommunicera med Västra Götalandsregionen. BSC används även som ett verktyg för 

att visa hur organisationens strategiska mål ska uppnås och hur resultatet av arbetet med 

de strategiska målen har utvecklats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Balanced Scorecard, Södra Älvsborgs Sjukhus, motiv, tillämpning, 

användning. 
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1 Inledning 
 

Det här inledande kapitlet kommer att ta upp bakgrunden till vår fallstudie. Här kommer vi även 

att diskutera vårt problem, ta fram våra frågeställningar och lägga fram syftet. Det presenteras 

även en begreppsdefinition över tre begrepp som är centrala i studien samt avgränsningen. 

Slutligen finns en översikt över kapitlens innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

Organisationer kan ha en tendens till att begränsa sin verksamhetsstyrning efter olika slags 

information. För att utvidga informationsbehovet finns det styrningsmodeller som kan användas 

och en av dessa kallas för Balance Scorecard (på svenska kallat Balanserat styrkort) där styrning 

kan ses utifrån flera olika perspektiv. Det balanserade styrkortet grundades någon gång under 

första halvan av 1990-talet av en professor, Robert Kaplan och en konsult, David Norton. 

(Jonsson, 2000). Balanserat styrkort som det heter på svenska, kommer vi i fortsättningen kalla 

för BSC. Det förekommer även i studien att vi benämner BSC som en styrningsmetod eller 

styrningsmodell.  

 

Kaplan och Norton (2005) menar att genom att endast styra en organisation med ekonomiska 

variabler kan det leda till att missvisande information ges gällande förändring och förbättringar i 

organisationen. Missvisandet kan uppkomma för att ekonomiska variabler oftast ger 

bakåtblickande information, där det kan vara svårt att få fram värdeskapande handlingar. 

Forskarna Kaplan och Norton (2005) menar även att vissa kritiker anser att konkurrenssituationen 

mellan organisationer har förändrats jämfört med under industrialiseringen och att de traditionella 

ekonomiska variablerna inte förbättrar det som anses viktigt idag. Det som anses som viktigt 

enligt kritikerna är bland annat: motivationen hos medarbetarna, kundnöjdheten och kvaliteten 

(Kaplan & Norton 2005). Kritikerna menar att bolag inte borde styras efter ekonomiska variabler 

eftersom ekonomin kan förbättras genom att bolagen istället sköter sina dagliga arbeten. 

Författarna nämner samtidigt att företag inte heller enbart bör fokusera på de icke finansiella 

variablerna utan det ska finnas en balanserad sammankoppling mellan den finansiella 

verksamheten och den ickefinansiella verksamheten (Kaplan & Norton 2005).     

 

Det balanserade styrkortet skulle från början användas i stora organisationer. I skrivande stund 

används modellen av flera olika organisationer. Stora, små, offentliga och privata. Varje 

organisation kan anpassa styrkortet efter sin verksamhet och sedan använda sig av styrmodellen 

(Jonsson 2000). Två företag som kan nämnas vilka började använda sig av BSC när det 

lanserades är KnowIT och Skandia, då de ville visa sin utveckling för omgivningen (Samuelsson 

2004). 

  

En beskrivning av det balanserade styrkortet är att det är: ”En systematisk metod för att ta fram, 

mäta och följa upp mål.” (Jonsson 2000).  

 

Kaplan och Norton (2007) uttrycker att BSC från början skulle användas som ett komplement till 

den finansiella informationen och inte ersätta den. Forskarna framför även att de själva senare har 

uppfattat att företag har gått längre med BSC än vad de själva hade tänkt. Organisationer har 

använt BSC som en väldigt viktig del i det strategiska styrningssystemet och på det sättet 
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uppfattat styrmodellens värde. Vidare menar författarna även att användandet av BSC som en del 

i det strategiska styrningssystemet har lett till att modellen har kunnat visa den oförmåga som 

traditionella styrningssystem har haft. Oförmågan som det traditionella styrningssystemet kan ha 

haft är att koppla den långsiktiga strategin med det kortsiktiga arbetet i organisationer. Syftet med 

det balanserade styrkortet kan förklaras som: 

 

Ett tillvägagångssätt för organisationer att styra verksamheten i den riktning de vill. Om det 

skulle förekomma avvikelser hos organisationsstyrningen kan det med hjälp av styrkortet vara 

möjligt att korrigera styrningen så att den följer i organisationernas riktning (Samuelsson 2004). 

Organisationernas strategi kan på ett enklare sätt fullgöras med hjälp av BSC. Modellen kan även 

ses som ett stöd för utvecklandet av organisationernas inre och yttre effektivitet. BSC kan utåt 

sett bidra till att skapa en balans mellan stabilitet och de förändringar som sker i organisationen. 

Internt kan modellen ge stöd för att information och lärandet om olika aktiviteter som sker inom 

verksamheten utvecklas (Lindvall 2001). 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationer har använt sig av BSC för att kunna möta den konkurrens som finns och som 

bygger på att nyttjandet av immateriella tillgångar kan vara mer avgörande än organisationernas 

förmåga att kunna investera och finansiera sina tillgångar. Kaplan och Norton införde BSC som 

ett sätt för organisationen att kunna komplettera den traditionella redovisningen. Organisationer 

med BSC behöver inte endast förlita sig på kortsiktiga finansiella åtgärder för att kunna påverka 

organisationernas resultat. Med hjälp av BSC kan organisationer utgå ifrån fyra olika perspektiv 

som kan bidra till att långsiktiga strategiska mål kopplas till kortsiktiga åtgärder (Kaplan 1996). 

BSC har visat sig vara ett användbart verktyg för strategisk planering och en användbar modell 

som hjälper verksamheter att nå sina strategier. Forskare och akademiker har under det senaste 

decenniet undersökt vilken inverkan BSC har på organisationernas prestationer och strategiska 

planering. Sedan introduktionen av BSC på 1990 talet har BSC utvecklats från att användas som 

ett mätverktyg för olika prestationer som en verksamhet genomför, till att användas som ett 

verktyg som verksamheter kan använda för att uppfylla sina strategiska mål. Många 

organisationer har implementerat BSC i sina verksamheter och det finns ett antal olika 

uppdateringar av styrkortet (Huang 2009).  

 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) kan en del av framgången med BSC vara att styrkortet kan 

anpassa sig till respektive verksamhet. Forskarna menar även att syftet med styrkortet kan vara att 

få organisationen att styras mot framgång (Olve, Roy & Wetter 1999). Nørreklit, Jacobsen och 

Mitchell (2008) påpekar att Kaplan och Norton jämför balanserade styrkortet med en 

kontrollpanel i en flygplans cockpit. Piloten har det yttersta ansvaret och kan därmed trycka på 

knappar för att ändra flygplanets kurs. Kaplan och Norton (1999) säger samtidigt att det är av stor 

vikt att BSC sprids ut till alla nivåer så att samtliga medarbetare i en organisation blir medvetna 

om styrkortet. De påpekar att chefer i organisationer använder sig av BSC i sitt arbete för att 

skapa balans mellan olika intressen som kan innebära att undvika konflikter. En svaghet som kan 

uppkomma med BSC är enligt Nørreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) att BSC kan visa 

svagheter med att förklara det viktiga i de mätningar och kopplingar mellan mätningarna, som 

organisationerna får fram. En svaghet som kan uppkomma är att chefer och anställda inte får 

kunskap om mätningarnas betydelse och kopplingen mellan dem. Bristerna i att förklara 

mätningar och kopplingar kan i sin tur leda till frustration, förvirring och besvikelse bland 
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organisationernas anställda. Olve Roy & Wetter (1999) påpekar däremot att behovet av BSC är 

större i offentliga icke vinstgivande organisationer än i den privata sektorn. 

 

Vi kommer därmed i studien att undersöka vilka motiv en offentlig verksamhet kan ha bakom 

införandet och hur verksamheten motiverar sitt införande av ett BSC. Vi vill även ta reda på hur 

väl en offentlig verksamhet tillämpade styrkortet samt hur användningen av BSC kan se ut i en 

offentlig verksamhet. Vi har valt att studera Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). De tre kursiverade 

begreppen finns förklarade finns förklarande under avsnitt 1.5 Begreppsdefinition. 

1.3 Problematisering 

Enligt olika förespråkare har BSC olika egenskaper och organisationer kan ha olika syften med 

sitt BSC. Vi vill därför ta reda på om BSC är kapabelt till att uppnå de egenskaper som 

förespråkarna hävdar att styrkortet kan uppnå. Dessutom vill vi även ta reda på om de personer 

(bland annat ledningen och medicinska professionen) som är inblandade i användningen av BSC 

kan motivera hur tillämpningen av BSC kan leda till att verksamheten kan komma närmare sina 

mål. På basis av ovanstående kommer härmed två frågor som vi valt att studera: 

 

 Hur strategiskt motiverades och på vilket sätt tillämpades BSC på Södra Älvsborgs Sjukhus? 

 Hur används BSC i praktiken på SÄS? 

1.4 Syfte 

Vårt huvudsyfte är att belysa motivet för adoptering och tillämpning av BSC på SÄS. Ett annat 

syfte är att undersöka användningen av BSC på sjukhuset.  

1.5 Begreppsdefinition  

Vi definierar de begrepp som studien bygger på för att avgränsa oss. 

 

Motiv i vår studie innebär, att ledarskapet på sjukhuset har i ansvar att adoptera modeller för 

styrning av verksamheten men också att motivera varför de använder sig av modellerna. 

Teoretiskt kan motivbegreppet i vår studie likställas med ett stort antal strukturella egenskaper 

som tillsammans kan benämnas som framgångsfaktorer (se sammanfattning av teori för mer 

beskrivning av strukturella begrepp).  

 

Tillämpning innebär i vår studie hur SÄS gick tillväga när de införde sin modell av BSC. 

Dessutom vilken utbildning SÄS hade för medarbetarna vid införandet av BSC. 

 

Användning innebär i vår studie hur BSC används inom verksamheten. Följaktligen om 

medarbetarna är villiga att fylla i ”kort” och om de är villiga att rapportera in i systemet. Det 

innebär även om medarbetarna är villiga att följa det som systemet avser, det vill säga att följa 

”kartan”. 

 

Framgångsfaktorer, i vår studie innebär begreppet två saker. Den ena betydelsen är de 

strukturella egenskaper, som påvisar vad BSC kan vara till nytta för enligt förespråkarna. Den 

andra betydelsen är de framgångsfaktorer som kan utläsas i vår empiriska studie och som SÄS 

har tagit fram.  
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1.6 Avgränsning 

I vår studie har vi avsikten att avgränsa oss till Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Anledningen till 

att vi har valt att studera Södra Älvsborgs sjukhus är att vi är medvetna om att organisationen 

använder sig av BSC som ett styrmedel. På grund av vår begränsade tidsram har vi endast haft 

möjligheten att undersöka följande begrepp: Vad motivet bakom införandet av BSC var, hur 

organisationen tillämpade BSC samt hur sjukhuset använder sig av styrkortet. I studien har vi 

med vår begränsade tidsram intervjuat två respondenter inom verksamheten som kommer i 

kontakt med BSC på olika sätt. Vi är medvetna om att två representanter inte kan motsvara en hel 

verksamhet, men att deras medverkan ändå är betydelsefull. Vi väljer också att avgränsa oss till 

Södra Älvsborgs Sjukhus eftersom vi anser att det är en tillräckligt stor organisation för studien. I 

studien har vi valt att studera BSC på SÄS under en ettårsperiod, vilket är år 2010. Anledningen 

till varför vi har valt att avgränsa oss till ett år är för att vi anser att det viktiga i vår studie är den 

information som belyser SÄS balanserade styrkort. 
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1.7 Disposition av studien 

 

Kapitel 1 

I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vår studie följt av en problemdiskussion och 

det problem som vi vill undersöka. En presentation av tre centrala begrepp görs. I slutet av 

kapitlet tar vi även upp syftet med studien följt av studiens avgränsning.  

  

Kapitel 2 

Här finns en förklaring bakom den metod och det tillvägagångssätt vi har genomfört vår studie 

på. Där tar vi upp vårt vetenskapliga förhållningssätt som vi har i studien. Vi tar även upp hur vi 

ska studerar kopplingen mellan vår empiri och teori. Det följs av en förklaring om vilken slags 

data vi har samlat in och på vilket sätt. I slutet av kapitlet diskuteras studiens reliabilitet och 

validitet som följs av en förklaring till vårt urval.   

     

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet får ni ta del av vår teoretiska referensram. Kapitlet börjar med ett teoretiskt 

klargörande av vad BSC är. Därefter redogörs ett klargörande av hur modellen kan användas av 

olika organisationer, däribland sjukhus. Det följs av ett stycke där vi tar upp olika svagheter med 

det balanserade styrkortet som olika forskare har påpekat.    

 

Kapitel 4 

I det här kapitlet har vi beskrivit vårt empiriska material där vi har försökt få fram hur BSC kan 

se ut i Södra Älvsborgs Sjukhus.  

 

Kapitel 5 

I det femte kapitlet har vi genomfört vårt analysarbete där vi har tittat på förhållandet mellan vårt 

empiriska arbete och den teori som vi har tagit fram.  

 

Kapitel 6 

Här i det sjätte kapitlet har vi försökt besvara våra frågeställningar samt kommit fram till en 

slutsats. Efter slutsatsen har en slutdiskussion genomförts för att sedan ge exempel på fortsatt 

forskning som kan bedrivas inom vårt forskningsområde. 
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2 Metod 
 

Kapitlet tar upp hur vi valt att fokusera på vårt forskningsområde. Vi inleder kapitlet med att 

förklara vilken slags studie vi har valt att genomföra för att sedan gå över och förklara vilket 

vetenskapligt förhållningssätt vi har. Efter det kommer vi att förklara vilken forskningsansats och 

datainsamlingsmetod vi använder oss av i studien. Slutligen kommer vi att ta upp vilken slags 

analys vi kommer att genomföra, men även hur pålitlig och relevant studien är följt av studiens 

tillvägagångssätt och de urval som vi har gjort.     

 

2.1 Metodologi 

Läran om vilka tillvägagångssätt en forskare kan använda sig av, kallas för metodologi.  De olika 

tillvägagångssätten ger oss olika resultat av en studie. Metodologin byggs upp av olika 

förklaringsvariabler som gör att studiens metodologi blir mer intressant. Metodologi är ett 

filosofiskt perspektiv på hur forskare ser på saker och ting (Andersen 1998). Vår metodologi har 

inneburit att göra en fallstudie av forskningsområdet. En fallstudie är en metod för datainsamling 

inom bland annat beteendevetenskaplig forskning och samhällsvetenskaplig forskning. Fallstudie 

kan användas när forskare bland annat utvecklar och fördjupar teorier och begrepp. Den kan i 

vissa fall användas för att styrka och belysa olika hypoteser. En fallstudie kan även användas till 

exempel vid forskning av en viss organisation, individer eller ett samhälle
1
. I vårt sammanhang 

innebär det att vi forskar om BSC inom ett forskningsobjekt som är SÄS. Vi har då studerat 

sjukhuset utifrån tre begrepp motiv, tillämpning och användning.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

De två ledande vetenskapliga förhållningssätt inom forskningen är hermeneutiken och 

positivismen. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt får forskaren en förståelse för objektet 

samtidigt som informationen tolkas och studeras. Hermeneutik kallas för tolkningslära och är ett 

vetenskapligt förhållningssätt för att kunna studera, tolka och förstå informationen (Patel & 

Davidson 2008). Andersen (1998) nämner att forskare kan ställa delarna mot helheten för att få så 

tydlig bild som möjligt av ett forskningsområde, vilket ett hermeneutiskt synsätt förespråkar. Vi 

har valt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi har studerat olika teorier som 

redan finns om BSC. Vi har även tolkat den information som vi har fått fram under de 

genomförda intervjuerna. Tolkningen har vi genomfört för att få fram det som vi anser är relevant 

för vårt forskningsområde. Med vår förförståelse har vi kunnat uppfatta problematiken på ett 

klarare sätt och vi har även kunnat se olika samband, vilket också är grundläggande för ett 

hermeneutiskt synsätt. Därefter har vi ställt delarna som är motiv, tillämpning och användning 

mot helheten som är BSC. Det har genomförts för att få en så tydlig bild av BSC på SÄS. 

 

Hermeneutiska förhållningssättet tillåter att vi tolkar information utifrån vår förförståelse. Att vi 

kan tolka den information som vi studerar är enligt oss en positiv egenskap med det 

hermeneutiska förhållningssättet. Vid exempelvis analysering av de empiriska observationerna 

kan vi göra egna tolkningar. Något som kan ses som en nackdel med det hermeneutiska 

förhållningssättet är just att vi som forskare kan tolka den information som vi tar fram, utifrån vår 

                                                 
1
Nationalencyklopedin (u.å). Tillgänglig www.ne.se, Fallstudie. [110509] 

http://www.ne.se/
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egen synvinkel. Det kan i sin tur leda till att reliabiliteten i analyseringen kan avta, men vi har 

försökt vara så objektiva som möjligt och har därför använt oss av kontentanalys, för att inte 

påverka studiens slutliga resultat.          

 

Enligt det hermeneutiska synsättet är helheten ett strukturbegrepp som innebär att helheten länkar 

mellan system och begrepp. Helheten kan även vara objektiv vilket innebär att man tvingas att 

uppfatta något objektivt fastän det inte behöver vara objektivt. BSC kan som helhet användas 

inom sjukhusets verksamhet och kan sedan anpassa sin helhet till sjukhusets delar. Delarna kan 

exempelvis vara ledarskapet i verksamheten eller sjukhusets anställda som med hjälp av helheten 

av ett BSC kan uppnå sina strategier och mål. Helheten av BSC kan ses som ett interrelaterat och 

systematiskt begrepp som kan skapa meningsstruktur på den partiska nivån (Gilje & Grimen 

2007). 

2.3 Forskningsansatser                

Under en forskningsprocess, när forskaren ska studera förhållandet mellan teori och empiri, finns 

det tre olika forskningsansatser som forskaren kan använda sig av. De tre forskningsansatserna är 

induktiv ansats, deduktiv ansats eller abduktiv ansats. Den induktiva ansatsen använder forskaren 

när han med hjälp av empirin får fram sin kunskap om teorin (Andersen 1998). Fallstudier är till 

exempel ett tillfälle då forskaren använder sig av den induktiva ansatsen. Ännu ett exempel på 

när den induktiva ansatsen kan användas är när forskaren med hjälp av upplevelser, från inte så 

stor skara personer, får fram hur deras arbetssituation ser ut. Utifrån det dras en generell slutsats 

gällande arbetarnas arbetssituation (Andersen 1998). Johannessen och Tufte (2002) menar att 

forskaren beskådar något speciellt för att sedan få fram något allmänt. Den deduktiva ansatsen 

går ut på att forskaren först tar fram teori för att sedan beskåda empirin och se kopplingen mellan 

dem. Slutligen testar forskaren olika teorier med empirisk data som har samlats in för att sedan 

dra sina slutsatser (Johannessen & Tufte 2002). 

 

Den sista ansatsen som en forskare kan använda sig av är den abduktiva ansatsen. Den abduktiva 

ansatsen är en blandning av de två ansatserna ovan. Abduktion går enligt Wallén (1996) ut på att 

forskaren vill få fram orsaker till något som redan har hänt. Den abduktiva ansatsen exemplifieras 

enligt Wallén (1996) som att få fram diagnosen till en sjukdom eller söka efter spår på en 

brottsplats. 

 

I vår studie har vi använt oss av den induktiva ansatsen eftersom vi samlat empiri från SÄS 

årsredovisning (2010), sjukhusets verksamhetsplan (2010) samt relevant informationen som finns 

på SÄS hemsida. Relevant information för vår studie har även hämtats från Västra Götaland 

Regionens hemsida. Vi har även med hjälp av våra respondenters upplevelser kunnat få fram hur 

BSC kan visa sig på SÄS. Därefter har vi tolkat empirin för att sedan koppla den med teorin som 

tagits fram. Fördelen med den induktiva ansatsen är att vi genom tolkning av vår empiriska studie 

har kunnat komma fram till en egen teori om hur motivet och tillämpningen såg ut samt hur 

användningen av BSC ser ut i sjukhusets organisation. Fördelen med den induktiva ansatsen har 

även varit att beakta på vilket sätt BSC visar sig i praktiken inom organisationen. När en studie 

utgår från den induktiva ansatsen ska forskaren sätta sig in i studiens forskningsområde under 

forskningsprocessen. Det som kan vara negativt är att vi på grund av tidsbrist och den korta 

forskningsperioden inte har kunnat sätta oss in i forskningsområdet tillräckligt djupt som vi borde 

när vi använder oss av den induktiva ansatsen. 
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2.4 Datainsamlingsteknik 

När forskare samlar in data till sin forskning finns det två metoder som forskaren kan använda sig 

av. Den ena metoden är kvalitativ metod, då samlar forskaren in så kallad mjuk data. Mjuk data 

kan till exempel vara information om arbetstrivsel på en arbetsplats. Den andra metoden som en 

forskare kan använda sig av är den kvantitativa metoden. Forskaren samlar då in så kallad hård 

data (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). Hård data kan vara statistisk data (Andersen 1998). 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vid insamling av vårt datamaterial som ger oss 

en större förståelse för vad de tre begreppen motiv, tillämpning och användning kopplat till BSC 

inom en verksamhet kan innebära. Metoden är även lämplig för att vi har genomfört intervjuer 

och inte använt oss av enkäter under vår empiriska studie. Den kvalitativa metoden har vi använt 

oss av. Vi kommer inte att lägga fokus på statistiska metoder, alltså den kvantitativa metoden, 

eftersom vi vill skapa en förståelse för BSC i relation till studies tre begrepp: motiv, tillämpning 

och användning. 

2.4.1 Primär - och sekundärdata 

Rådata kan dels bestå av primärdata och dels av sekundärdata. Primärdata kan förklaras genom 

att det är sådana data som en forskare har samlat in på egen hand. Exempel på det är att 

genomföra intervjuer. Sekundär data kan däremot förklaras som olika slags böcker och artiklar 

som en forskare använder sig av men som en författare eller en annan forskare redan har skrivit 

(Andersen 1998). Våra primärdata består av våra intervjuer som vi har genomfört på SÄS. Våra 

sekundärdata består av information från Södra Älvsborgs sjukhus- och Västra 

Götalandsregionens hemsida. Sekundärdatan består även av SÄS verksamhetsplan- och 

årsredovisning för 2010. Även vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur är sekundärdata 

som vi har använt oss utav. 

2.5 Textanalys 

Studien kommer att analyseras utifrån en kontentanalys. Den sortens analys är ett sätt att 

presentera verkligheten på (Silverman 2006). Metoden kan innebära ett framställande av koder 

för att därefter sammanställa antalet gånger då dessa koder används i en text. Det centrala i en 

kontentanalys kan vara att koder (eller i vårt fall paragrafer) är tillräckligt precisa för att olika 

respondenter ska kunna komma fram till samma resultat. Kontentanalysen bygger på 

tillförlitligheten av koderna. Det kan innebära att olika respondenter talar om samma företeelser 

fast utifrån sina egna perspektiv (Silverman 2006). Författarna White och Marsh (2006) menar 

även att metoden kan användas tillsammans med den kvalitativa forskningsmetoden. Författarna 

(White & Marsh 2006) fortsätter med att nämna att slutsatsen kan vara viktiga i en kontentanalys. 

De menar även att forskare bland annat kan använda praktisk information, teoretisk information 

och tidigare forskning för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Slutsatser dras sedan med 

hjälp av texter och studiens sammanhang (White & Marsh 2006). 

 

I den här studien innebär en kontentanalys att vi tittar på det empiriska material och på dess 

struktur. Annorlunda uttrycket kan det även innebära en noggrann studie av texter för att 

upptäcka vad som är strukturen av hur BSC visar sig utifrån studiens tre begrepp: motiv 

tillämpning och användning. Det görs genom att vi även studerar det empiriska materialets 

relevans i samstämmighet med de strukturella begrepp som identifierades från den teoretiska 

reflektionen.  
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2.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet har en viss relation till varandra. Reliabilitet innebär att det finns stor 

tillförlitlighet i informationen som forskaren studerar. I en kvalitativ studie gäller det att det finns 

validitet under hela forsningsprocessen samt att forskaren använder sig av sin förståelse och 

tolkningsförmåga (Patel & Davidson 2003). Validitet styrs av två begrepp. De är giltigheten och 

relevansen i en studie. Giltigheten kan tolkas som hur väl den teori eller information som 

forskarna studerar och tar fram om sitt forskningsområde, stämmer överrens med den empiriska 

studie som har genomförts (Andersen 1998). I vårt fall blir det frågan om hur väsentliga de 

artiklar och den teori som vi tagit fram, är för vår empiriska studie. Utifrån relevansen ska 

forskarna titta på hur väl den empiriska undersökningen svarar på studiens frågeställning.  

 

Vi har använt oss av informationen som respondenterna på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås delat 

med sig av. Intervjuerna har vi spelat in samtidigt som vi har fört anteckningar. Dokument från 

sjukhusets hemsida som vi ansett vara relevanta för vår studie, har vi också tagit del av. 

Informationen som vi tagit till oss från intervjuerna, dokumenten och hemsidan, förutsätter vi är 

trovärdiga och relevanta. Vi vill uppnå god reliabilitet och validitet i studien, när vi tar fram 

teorier om BSC och när vi undersökt motiv, tillämpning och användning av BSC på SÄS. Studien 

kan även vara valid utifrån den observation som vi genomförde på SÄS. Validiteten kan i vårt 

sammanhang formuleras som sambandet mellan vår teoretiska referensram och BSC på SÄS. Vi 

har använt oss en hel del av respondenternas uttalanden (koder) vilka varit till fördel för vår 

kontentanalys. Något som kan sänka studiens reliabilitet är att ett antal av de svar som våra 

respondenter har givit oss kan vara mindre relevanta för studien. Validiteten i studien kan ha 

minskat genom att inte all teoretisk litteratur har kopplats till den empiriska referensramen. 

Försök till lämpliga kopplingar mellan teori och empiri har genomförts.    

 

De tre begreppen motiv, tillämpning och användning som vi har utgått ifrån genom studien. Vi 

valde dessa begrepp för att de passar vår studie. Teori om dessa begrepp har varit svårt att finna, 

vilket gör att reliabiliteten och validiteten kan minska. Vi är medvetna om att pålitligheten kan 

minska då vi inte har teori om begreppen, vilket vi vill informera läsaren om.   

2.7 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt för hur vi ska studera och sortera praktiskrelaterad litteratur är att 

identifiera hur BSC uttrycks i litteraturen samt att studera de egenskaper som BSC medför. I vår 

fallstudie på Södra Älvsborgs Sjukhus har vi även valt att studera hur verksamheten motiverade 

införandet av BSC. Men även hur SÄS började tillämpa BSC och hur det idag används på 

sjukhuset. I studien har vi även valt att använda den induktiva forskningsansatsen eftersom vi har 

genomfört en fallstudie där intervjuer ingår och där vi har kopplat vår empiri till teorin. När det 

gäller datainsamlingen så har vi koncentrerat oss på kvalitativ data. Studien började med att vi 

införskaffade oss mer ingående kunskap om det balanserade styrkortet. Det gjorde vi genom att 

söka efter relevant sekundärdata. Med sekundärdata menas kunskap från olika slags litteratur och 

vetenskapliga artiklar om BSC som vi har tagit till oss. Efter att ha studerat ämnet kunde vi tolka 

sekundärdatan utifrån det hermeneutiska förhållningssättet. Vi valde ut sekundärdata som vi 

ansåg vara relevant för vår studie och tog med det i den teoretiska referensramen. 

 

Därefter började vi undersöka den empiriska studien som vi tagit fram från SÄS verksamhetsplan 

(2010) och årsredovisning (2010). Även här har vi använt den information som är relevant i vår 
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studie. Efter att vi hade genomfört vår empiriska studie övergick vi till analyseringen och 

jämförde den empiriska studien med studiens teoretiska referensram. Analysen av texten 

genomfördes genom en kontentanalys. Utifrån analysen har vi sedan besvarat våra 

frågeställningar och kommit fram till en slutsats.  

2.8 Urval 

Vi valde att genomföra vår studie inom SÄS organisation eftersom vi var medvetna om att 

sjukhuset använde sig av BSC. Vi har genomfört två intervjuer i vår studie. Respondenterna hade 

olika arbetsuppgifter på Södra Älvsborgs sjukhus. Intervjuerna har genomförts för att undersöka 

vilken nivå i organisationen som användningen av BSC ligger på. Vi började med att ta kontakt 

med respondenterna via mail och på det sättet bokade vi in våra möten med dem. De 

respondenter vi valde ut ansåg vi vara lämpliga för att kunna besvara våra frågor.  Respondent 1 

arbetar som controllerchef på SÄS och har arbetat där i 12 år. Respondent 2 har varit processchef 

på SÄS i fyra år och arbetar även som läkare och psykiatriker på SÄS. Innan intervjun ville 

respondenterna att vi skulle skicka våra frågor, vilket vi gjorde. Båda respondenterna talade fritt 

under intervjun och använde frågorna som en mall som de i stort sett följde. När de inte följde 

frågorna i ordningsföljd gjorde det svårt för oss att sammanställa respondenternas svar eftersom 

frågorna inte hade besvarats i den ordning som vi hade tänkt. Respondenternas svar har varit 

ganska snarlika. De besvarade frågorna utifrån sina egna perspektiv, det vill säga utifrån den 

befattning respondenterna har. Våra respondenters kunskap inom arbetet med BSC på SÄS har 

varit till stor fördel för oss.   
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3 Teoretisk referensram 
 

I kapitlet har vi studerat praktisktrelaterad litteratur kring BSC där vi har tagit upp praktiska 

egenskaper hos BSC. Inledningsvis har vi förklarat begreppet BSC och styrkortets innehåll. 

Därefter har vi beskrivit hur styrkortet kan användas inom olika organisationer och sjukhus. 

Slutligen har vi tagit fram svagheter med BSC. 

 

3.1 Balanced Scorecard 

Redan i början när det balanserade styrkortet fick sitt genombrott så uppmanade förespråkare av 

BSC, cheferna i olika organisationer att inte ha för stor fokusering på de ekonomiska siffrorna. 

Förespråkarna menade att för stor fokusering på det finansiella perspektivet gjorde att 

verksamheten fungerade sämre. Med BSC kan det stora beroendet av ekonomiska siffror 

avlägsnas hos olika organisationer. Förespråkarna menar istället att fokus skulle kunna läggas på 

att bland annat utbilda sina anställda, ge dem befogenheter, och fokusera på kundnöjdhet och 

kvalitetsförbättringar. Det här skulle leda till en positiv ekonomisk utveckling (Kaplan 1994).  

Många chefer var kritiska till att minska beroendet av finansiell rapportering och 

redovisningsskyldighet som har funnits inom företag och organisationer väldigt länge (Kaplan 

1994). 

 

Forskarna Ebnerasoul, Yavarian och Azodi (2009) menar att BSC kan användas av näringslivet, 

regeringen, och ideella organisationer världen över för att kunna anpassa verksamheten till den 

vision och de strategier som organisationen har. Författarna menar att styrkortet kan användas för 

att förbättra intern och extern kommunikation samt för att kunna övervaka organisationens 

effektivitet mot strategiska mål. Forskarna menar även att BSC kan ses som ett 

managementsystem som kan möjliggöra för företag att klargöra sina visioner och strategier för 

att sedan genomföra dem i praktiken. Det kan därmed ge en slags återkoppling kring både de 

interna affärsprocesserna och det externa resultatet där syftet kan vara att kontinuerligt förbättra 

den strategiska prestationen och resultatet (Ebnerasoul, Yavarian & Azodi 2009). Olve, Roy och 

Wetter (1999) påpekar att BSC underlättar förståelsen av de olika processerna inom 

organisationer vilket även främjar lärandet. 

 

Enligt Kaplan (1994) kan BSC vara som ett system som balanserar de ekonomiska variablerna 

med de ickeekonomiska. Där även BSC har som utgångspunkt att det generella målet för 

organisationer är ett positivt ekonomiskt värde. Med det menas att den rapportering av 

ekonomiska prestationer som organisationer använder sig av inte skulle minskas utan den skulle 

kompletteras med mätningar och rapportering av andra prestationer som inte var ekonomiska. 

Kaplan och Norton (2000) menar även, för att förstå hur organisationer skapar värde i den 

information som ges i olika rapporter används BSC. Med hjälp av ett BSC kan de kunskaper, 

färdigheter, och system som medarbetare kommer att behöva, gå åt rätt riktning. Det kan innebära 

att organisationens kapacitet kan skapa ett värde för marknaden som kan leda till ett högre 

aktieägarvärde (Kaplan & Norton 2000). 
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3.2 Vision 

Här formulerar organisationerna var de vill befinna sig och kommer att befinna sig i framtiden. 

Visionen kan styra organisationen mot en gemensam bild som organisationen vill uppnå (Olve, 

Roy & Wetter 1997). Vision kan även formulera organisationens övergripande mål. Visionen kan 

översättas som organisationens affärsidé och tar exempelvis upp varför organisationen finns, 

vilka intressenter den är till för och vad den vill uppnå (Jonsson 2000). 

3.3 Strategi 

Här förklarar organisationen hur den vill bära sig åt för att nå sin vision. Jonsson (2000) påpekar 

att det enligt BSC-modellen är viktigt att en strategi utformas. Här utvecklas strategiska delmål 

där det förklaras hur visionen kan uppnås. Delmålen delas upp på fyra olika perspektiv och 

förklaras utifrån dem (Olve, Roy & Wetter 1997). Perspektiven är: Finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, interna perspektivet och lärandeperspektivet. Nørreklit, Jacobsen och Mitchell 

(2008) menar att ett BSC översätter en organisations vision och strategi till mätbara variabler som 

ska hjälpa till vid styrning och arbete. Variablerna ska sedan delas in i de fyra olika perspektiven 

som nämns nedan. 

3.4 Det balanserade styrkortets olika perspektiv 

Det balanserade styrkortet kan vara ett sätt att koppla samman en organisations strategi med 

organisationens budget. Organisationen kan använda BSC för att titta på, kontrollera och styra, 

verksamheten ur flera olika aspekter, inte bara ur den finansiella aspekten (Adolphson 1998). För 

att kunna titta på verksamheten ur flera aspekter menar Adolphson (1998) att det i BSC finns 

fyra olika perspektiv som organisationer kan använda sig av. De olika perspektiven som 

författaren räknar upp är: kundperspektivet, interna perspektivet, lärandeperspektivet och det 

finansiella perspektivet. Dessa perspektiv kan ses som vägledningar för organisationen. Med 

hjälp av de olika perspektiven kan olika mål formuleras och styrningen av verksamheten kan 

verkställas med hjälp av de olika målen. Viktiga framgångsfaktorer kan också utformas med 

hjälp av de olika perspektiven (Adolphson 1998). 

 

Vidare menar Adolphson (1998) att mål även kan fastställas för varje av de här perspektiven och 

olika principer för mätning utformas, vilket kan benämnas som operationalisering. För att 

säkerställa att organisationen styrs mot de olika målen som har fastställts kan styrvariabler 

utformas. De mål som utformas utifrån de olika perspektiven fokuserar på relevanta mål och mått 

och på det sättet minskar flödet av information från verksamheten. 

3.4.1 Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet fokuserar på och visar det som redan har hänt i organisationen 

(Kaplan och Norton 2005). Här kan organisationer fokusera på lönsamhetsmätningar såsom 

rörelseresultatet, kapitalavkastningar, försäljningstillväxten, samt ekonomiska värden (Hoque och 

James 2000). Enligt Olve, Roy & Wetter (1997) är det inom det finansiella perspektivet som ett 

antal av de långsiktiga målen fastställs. Genom att fastställa finansiella perspektivet kan även 

ramarna för de andra perspektiven sättas. Författarna menar också att under det här perspektivet 

kan även ekonomiska risker uppvisas. Till exempel vilka ekonomiska risker organisationen är 

beredd att ta. Vidare kan det finansiella perspektivet visa resultatet av de strategiska målen som 

organisationen har fastställt för de övriga perspektiven (Olve, Roy & Wetter 1997). 
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3.4.2 Kundperspektivet 

Enligt Adolphson (1998) så mäter det här perspektivet hur olika kunder ser på organisationen. 

Det finns två olika synvinklar, förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. Alltså det som förväntas 

av vår organisation och den kvalité som kunden verkligen känner att den får, kan även kallas yttre 

kvalité. Det finns även en inre kvalitet. Det kan till exempel vara utbildning hos personalen. 

Kundperspektivet kan delas och mätas enligt Kaplan och Norton (2005) utifrån fyra olika 

områden. De här områdena är tid, kvalitet, service och bemötande samt kostnad. De menar även 

att det här perspektivet prioriteras av styrelsen eftersom kunden ses som väldigt viktig (Kaplan 

och Norton 2005). Genom kundperspektivet kan organisationer igenkänna och mäta det värde 

som erbjuds till kunderna. De mest betydelsefulla kundmåtten påverkas sedan av de här värde 

erbjudandena. Något som kan mäta och påverka värdet hos ett erbjudande är till exempel olika 

tjänsters egenskaper och kundrelationer (Kaplan och Norton 1999).  

 

Författarna menar även att ledningen i organisationer utöver att arbeta med kundnöjdhet kan, i det 

här perspektivet, omarbeta sin vision, sin affärsidé och sin strategi till verkliga kundbaserade och 

marknadsbaserade mål som sprids ut i hela organisationen (Kaplan & Norton 1999). 

3.4.3 Interna perspektivet 

Inom det interna perspektivet kan organisationer ta fram de processer som är mest värdefulla i 

deras strävan efter att nå de mål som har fastställts i det finansiella perspektivet och i 

kundperspektivet. Det är också vanligt att utveckla styrtal och mål till det interna perspektivet 

efter att organisationer har utvecklat dem för de två ovan nämnda perspektiven (Kaplan & Norton 

1999). De faktorer som det interna perspektivet kan fokusera på är: produktdesign, 

produktutveckling, tillverkningseffektiviteten samt kvalité (Hoque & James 2000). Olve, Roy och 

Wetter (1997) påpekar även att de mest värdefulla processerna att gå igenom är de som ökar 

kundantalet och kundlojaliteten. Författarna menar att servicerelaterade processer är exempel på 

det sistnämnda. Kaplan och Norton (1999) tar även upp en generell värdekedja, som är en mall 

som organisationer kan ta hjälp av när de vill utveckla sina processer i det interna perspektivet. 

Organisationer kan göra om mallen utifrån sin egen verksamhet. I mallen finns tre processer: 

innovation, supply och eftermarknad.  

 

I den första processen utvärderar den berörda enheten, som i det här fallet var affärsenheten, 

kundernas ökande efterfrågan och efter det utvecklar enheten exempelvis företagets tjänster 

utifrån den efterfrågan. Den andra processen i kedjan går ut på att utveckla och leverera 

organisationens tjänster. Den sista processen i kedjan är efterservice och de tjänster som erbjuds 

efter att kunden har köpt eller fått organisationens tjänster (Kaplan & Norton 1999). 

3.4.4 Lärandeperspektivet 

Det sista perspektivet mäter förmågan hos de anställda, organisatoriska rutiner för att kunna 

hantera verksamheten och kunna anpassa sig till rutiner (Hoque och James 2000). Inom 

lärandeperspektivet kan även strategier utvecklas som kan vara viktiga för organisationernas 

överlevnad och förnyelse. Strategierna kan även vara viktiga för att organisationen ska kunna 

fortsätta att existera. Organisationen kan se efter vad som behövs för att den ska kunna behålla 

och utveckla kunskapen som kan vara viktig för att kunna förstå kunderna och tillfredsställa dem. 

Det är även viktigt att kunna ha och utveckla den kunskap som leder till att behålla den 

produktivitet och effektivitet som behövs i processerna vilket kan leda till ett bra kundvärde. Det 
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är även av stor vikt att organisationer kommer fram till en strategi som utvecklar 

kärnkompetensen i verksamheten eftersom kunskap är något som hela tiden måste förnyas och 

uppdateras (Olve, Roy & Wetter 1997). Enligt Kaplan och Norton (1999) är syftet med det här 

perspektivet att få fram det som behövs för att de mål, som är satta i de ovan nämnda 

perspektiven, ska gå att nå.  

 

Enligt lärandeperspektivet kan företag investera i utrustning, forskning och utveckling, samt 

produktutveckling. Men även bland annat i rutiner, arbetarna och olika system. Om ett 

tillfredställande långsiktigt ekonomiskt resultat ska uppnås (Kaplan Norton 1999). 

3.5 Framgångsfaktorer 

När organisationer arbetar fram sina framgångsfaktorer så tar de fram det som organisationen 

eftersträvar med verksamheten. Framgångsfaktorerna kan stämma överrens med strategin. Om 

framgångfaktorerna är uppfyllda kan det även leda till att strategin nås. Det är inte lätt att välja 

framgångsfaktorer, utan det krävs väldigt mycket diskuterande inom organisationen innan de kan 

fastställas och till antalet ska de vara 4-8 stycken. För varje perspektiv kan organisationen välja 

ungefär två stycken faktorer. Med framgångsfaktorerna kan organisationen under ett års tid, 

beskriva vad den måste arbeta bättre med för att uppdraget i verksamheten ska lyckas (Jonsson, 

2000). Framgångsfaktorerna kan visa vad organisationen främst prioriterar samt att de även ska 

kunna förverkliga organisationens vision. Faktorerna kan hänga ihop både vertikalt och 

horisontellt (Olve, Roy & Wetter 1997). Jonsson (2000) menar att framgångsfaktorerna är väldigt 

lika de strategiska målen.  

3.6    Mått och målvärden 

Kärnan inom BSC är måtten. De förväntas vara kopplade till faktorerna ovan och ge en 

ungefärlig bild på hur en organisation har lyckats med uppgiften att uppnå det som är 

överrenskommet inom framgångsfaktorerna. Måtten kan även vara ett sätt att konkret visa hur det 

har gått för företaget. Mått kan vara beskrivna med ord och behöver inte enbart vara mått med 

siffror. De kan ibland vara siffror som ungefär beskriver hur det har gått. Eftersom måtten kan 

vara ungefärliga kallas de indikatorer (Jonsson 2000). Forskaren påpekar även att de mått som 

konkret visar hur det har gått med framgångsfaktorerna bör ha olika mål för att i efterhand kunna 

visa hur det har gått. De kallar författaren för ”målvärden” ( Jonsson 2000).  

 

Även Nørreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) tar upp mått och målvärden men där benämner 

författarna måtten för något annat. Författarna påpekar att ett väl utformat balanserat styrkort ska 

ha en tillfredställande blandning av drivande mått, mått på det som påverkar och effektmått, 

utfallsmått som mäter slutprestationer.  Ett exempel på drivande mått, för försäljningsökning, 

som författarna tar upp är hur lång tid det kan ta att skicka iväg en order. Där kan 

försäljningsökning användas som ett effektmått. Författarna menar att varje perspektiv ska ha 

sådana mått på det som påverkar och mått på det som uppnås för att få fram en tvåvägskedja av 

orsak – och – verkan eftersom perspektiven hänger ihop (Nørreklit, Jacobsen och Mitchell 2008). 

 

Vidare nämner skribenterna att drivande – och effektmått kan verka horisontellt inom de olika 

perspektiven medan de kan verka vertikalt mellan perspektiven. De kan därigenom kopplas till 

organisationens ekonomiska mål. Författarna menar att ett BSC utan orsak – och verkan samband 

inte blir ett BSC. Det som borde finnas i ett BSC är drivande mått tillsammans med sina 
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effektresultat. Där orsak - och verkan sambandet mellan dem syns. Författarna menar även att för 

att det balanserade styrkortet ska vara effektivt måste ett orsak - och verkan samband vara 

synligt. Ett orsak - och verkan samband kan göra att de icke finansiella variablerna hjälper till att 

förutspå det ekonomiska resultat som kan utvecklas i framtiden (Nørreklit, Jacobsen och Mitchell 

2008).  

3.7 Handlingsplan 

I en handlingsplan kan organisationer beskriva hur de ska gå till väga för att förbättra sina 

möjligheter att utveckla sina framgångsfaktorer och hur olika uppsatta mål kan uppnås. I 

handlingsplanen brukar det stå vem den ansvarige är för en viss handling, om det finns några 

inplanerade handlingar och när de ska verkställas (Jonsson 2000). Forskaren påpekar även att 

varje perspektiv i det balanserade styrkortet kan innehålla en handlingsplan. Enligt Olve, Roy och 

Wetter (1997) är handlingsplanen tillsammans med de olika måtten bland de viktigaste 

underlagen som ledningsgruppen har vid en eventuell uppföljning.   

3.8 Horisontellt och vertikalt 

Det balanserade styrkortet kan inom organisationer användas vid horisontell styrning, vertikal 

styrning eller vid en styrning som är kombinerad av de två olika sätten. Används BSC vertikalt så 

kan det användas tillsammans med den traditionella redovisningen som ett tillägg. Det fungerar 

på så vis att BSC tillsammans med årsredovisningen skickas upp till de högsta cheferna för 

kontroll (Olve, Roy och Wetter 1997). Ax, Johansson och Kullvèn (2005) kallar det vertikala 

styrningssättet för hierarkiskt styrningssätt där de olika avdelningarna uppifrån och ner, 

bestämmer över varandra. När det hierarkiska styrningssättet används, utgör BSC en del av 

redovisningen genom att styrkortet ses som ett redskap för att ge olika förslag på förbättringar 

(Olve, Roy & Wetter 1997). Ett exempel på en förbättring kan vara bättringar av processer eller 

humankapitalet (Olve, Roy & Wetter 1997). Johnson och Kaplan (1991) talar om det vertikala 

styrningssättet som ett centraliserat sätt att styra på. Vid den här styrningen orienteras 

verksamheten på långsiktigt perspektiv och långsiktiga mål (Johnson & Kaplan 1991). 

 

I ett horisontellt styrningsperspektiv eller som Ax, Johansson och Kullvèn (2005) benämner det, 

värdekedjeperspektivet, får styrningen lite annorlunda utseende jämfört med det vertikala 

styrningssättet. Olve, Roy och Wetter (1997) menar att organisationer under ett horisontellt 

styrningssätt inte tittar på verksamheten på lång sikt utan på kort sikt. Organisationer tittar på 

olika mätningar i olika flöden och processer. Verksamheten kan komma fram till hur 

kundservicen ska vara, räkna ut hur mycket tid olika processer tar eller hur kunskapsförbättringar 

ska genomföras. Dessa mätningar är exempel på mätningar som olika avdelningar inom 

organisationen begär av varandra. De olika avdelningarna samarbetar på olika sätt till exempel 

vid problemlösning (Olve, Roy & Wetter 1997). Författarna Olve, Roy och Wetter (1997)  

nämner även att genom att använda BSC i horisontellt styrningssätt kan det göra att BSC delas 

med till olika leverantörer vilket exempelvis kan leda till att olika slags samarbeten ökar. Ax, 

Johansson och Kullvèn (2005) nämner också att det horisontella synsättet är ett kundorienterat 

perspektiv vilket inte det vertikala styrningssättet är. Det vertikala synsättet räknar istället kunden 

som en intäkt. Författarna menar även att det inom det horisontella perspektivet är viktigt att 

tjänster, varor och service är anpassade efter kunderna där olika flöden ska sammankopplas. 

Organisationen formas och ses som ett flöde med utgångspunkten att erbjuda kunden olika 

tjänster och varor. Ax, Johansson och Kullvèn (2005) nämner även att varje delprocess kan se 
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nästa delprocess som sin kund så att kedjan kan vara resurssparande fram till slutkunden. 

Nørreklit (2000) nämner också att varje process stödjer den nästkommande vilket innebär att 

processerna stödjer varandra. Som vi nämnt ovan så menar Nørreklit, Jacobsen och Mitchell 

(2008) att olika drivande mått och effektmått kan verka horisontellt inom de olika perspektiven. 

Samtidigt kan måtten verka vertikalt mellan de olika perspektiven som finns inom BSC. Måtten 

kan sedan kopplas till organisationens ekonomiska mål. 

 

I den kombinerade styrningsmetoden kan olika avdelningar ansvara för sin del i processen. Där 

processen går igenom varje avdelning i organisationen innan den når den slutliga kunden (Ax, 

Johansson och Kullvèn 2005). Tre olika strukturer på en organisation som kan utnyttjas för att 

kombinera det vertikala och det horisontella styrsättet är enligt Ax, Johansson och Kullvèn 

(2005) samordnade avdelningar, matrisorganisationer och tvärfunktionella grupper.  

3.9 Organisationernas användning av BSC 

Hoque och James (2000) nämner, för att kunna skapa en balans mellan de olika perspektiven hos 

ett BSC kan det vara till fördel att ta del av samtliga perspektiv för att effektiviteten ska bli som 

störst. Författarna föreslår även att organisationens storlek kan påverka huruvida organisationen 

använder sig av sitt organisationssystem. Dock nämns det att storleken på organisationen kan 

leda till att kommunikations- och kontrollproblemen ökar. Allt eftersom organisationen växer, 

kan kommunikations- och kontrollprocesser bli mer komplexa och invecklade (Hoque & James 

2000). Vidare menar Hoque och James (2000) att ju större en organisation är, desto mer 

decentraliserad är organisationen samt att struktureringen av olika verksamhetsaktiviteter ser mer 

annorlunda ut. Eftersom organisationer är stora kan det samtidigt uppkomma problem med hur 

informationen flödar från ledningen genom organisationskedjan. Behovet av att arbeta fram 

effektiva kommunikationsflöden kan vara större hos stora organisationer eftersom det oftare kan 

förekomma informations - och mätningsproblem än hos mindre organisationer (Hoque & James 

2000). 

 

De organisationer som fokuserar på att positionera sig på marknaden kan oftast ha större behov 

av att den interna kommunikationen fungerar väl i verksamheten.  BSC kan därför underlätta att 

beslut och åtgärder tas vid som kan stödja organisationens strategier. Strategierna kan bygga på 

behoven hos berörda parter, interna och externa kunder, tillsynsmyndigheter, chefer och 

anställda. För att strategierna ska bli väl genomförda kan det krävas deltagande från alla nivåer i 

organisationen (Hoque & James 2000). Organisationer som inte lyckats med sin positionering på 

marknaden och som inte kommit tillrätta med sina strategier kan också ha behov av 

implementering av BSC. Ett BSC kan då underlätta arbetet med att bygga upp nya strategier som 

bättre stämmer överens med organisationen (Hoque & James 2000). 

  

Kaplan och Norton (1996) nämner i sin artikel att organisationer som de har studerat, inte har 

implementerat BSC i sina organisationer med avsikt att utveckla nya strategiska ledningssystem. 

Istället har organisationer kunnat använda BSC som ett ramverk för olika avdelningar och då 

organisationer sätter upp individuella mål för medarbetarna samt för affärsplaneringen (Kaplan 

och Norton 1996). 

 

Utfallsmått såsom vinster kan vara indikatorer på hur väl företaget har genomfört sina strategier. 

BSC kan ses som en indikator på vad som komma skall och därmed hjälpa till i arbetet med att 
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öka vinsten hos en organisation. Interna och externa mätningar kan också användas under BSC. 

Forskarna Gautreau och Kleiner (2001) menar att företag bör kunna balansera mellan externa 

mätningar som exempelvis kundnöjdhet, och interna mätningar som kan vara de anställdas 

tillfredsställelse. Författarna menar att organisationer bör undersöka båda typer av mätningar vid 

fastställandet av en strategi. Gautreau och Kleiner (2001) menar vidare att en intern mätning kan 

tyda på att det ser positivt ut för ett företag, medan om en mätning görs av en oberoende 

intressent kan det visa sämre resultat. Med ett BSC kan företag yrka på att kunna fastställa sina 

strategier. Däremot behöver inte styrkortet definiera den bästa strategin för ett företag att använda 

sig utav. Ansvaret för att hitta den mest lämpliga strategin för organisationen kan istället ligga 

hos ledningen (Gautreau & Kleiner 2001). 

 

Gautreau och Kleiner (2001) menar även att styrkortet kan leda till att få ledningen att fokusera 

på att skapa strategier och definiera hur prestanda kan mätas i enlighet med strategierna. Det 

nämns även att det kan vara viktigt att uppdatera styrkortet regelbundet och se det som en 

dynamisk modell. Det kan även vara en fördel att styrkortet revideras när det förekommer 

förändringar i företagets strategier (Gautreau & Kleiner 2001). De nämner även vikten av att 

kunna kommunicera strategierna till sina anställda när det balanserade styrkortet används. 

Kommunikationen behövs även för att strategierna ska kunna genomföras väl och för att de 

anställda ska kunna uppnå företagets mål (Gautreau & Kleiner 2001) 

 

Befattningshavare som antar BSC som en del i sina strategier kan implementera styrkortet av den 

anledningen att de känner ett behov av nya mätinstrument och kan se BSC som ett kraftfullt 

verktyg för att driva ett omstruktureringsarbete (Kaplan & Norton 2001). 

3.10  BSC inom sjukhusverksamheten 

De fördelar som finns när sjukhus implementerar BSC i sin verksamhet kan vara: 

 Att verksamheten på ett effektivare sätt kan klargöra sina strategier. 

 Att organisationen kan kommunicera strategerna genom hela verksamheten. 

 Avdelningar inom organisationen kan lättare anpassas till strategierna och även 

medarbetarnas individuella mål kan lättare kopplas till strategierna. 

 Målstrategin kan kopplas till långsiktiga mål och årliga budgetar.  

 Att organisationer kan identifiera och förtydliga idéer som är strategiskt inriktade. 

 Ha möjlighet att få feedback att lära sig om och kunna förbättra olika strategier (Karra & 

Papadopouos 2005). 

 

Hos ett sjukhus kan kundperspektivet omfatta patienter, deras familjer, läkare, arbetsgivare och 

andra intressenter som leverantörer. Den interna processen utifrån ett sjukhusperspektiv kan 

innebära hur sjukhuset sätter mål för kvalitet, bland annat mål som rör medicinska tjänster. 

Användningen av att använda BSC kan hjälpa sjukhus att göra upp planer för vilka åtgärder som 

organisationen bör inrikta sig mot, vad som kan prioriteras samt vilka resurser som kan krävas för 

att kunna uppnå sina uppdrag och strategiska mål. BSC kan då identifiera områden där det kan 

finnas behov av resurser som exempelvis mer personal (Karra & Papadopouos 2005). 

Nyttan av BSC i hälsorelaterade organisationer som sjukhus, kan vara att få en bild av 

organisationen ”nerifrån-upp” istället för ”uppifrån-ner”. BSC kan vara ett sätt för 

sjukhuspersonalen att lättare kommunicera i organisationen. Sjukhus ser organisationen utifrån 

ett mer patient orienterat perspektiv än från ett finansiellt perspektiv (Aidemark 2001). Den 
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medicinska professionen ser möjligheten med att använda sig av BSC därför att det sätter 

patienter, anställda och processer i fokus. BSC har setts som en möjlighet att ersätta det 

finansiella systemet med organisationens syn på verksamheten. Landstinget har använt BSC som 

en struktur för kommunikation och dialog. Styrkortet kunde då betraktas som en balans mellan 

fyra olika perspektiv vilket innebär att patienter anställda och processer ansågs lika viktiga som 

det finansiella systemet. Samtidigt kan innebörden av BSC i hälso- och sjukvårdsverksamheten 

vara oklar på grund av styrkortet saknar en kontrollstruktur (Aidemark 2001).  

 

På sjukhusnivå menar Aidemark (2001) att framgångsfaktorerna kan vara formulerade utifrån 

fyra perspektiv, där information om nyckelfaktorer är inkluderade för att de ska kunna mätas.  

 

 Ekonomi: hålla jämn budget samt effektiv förbrukning av resurser. 

 Kunder: kundnöjdhet, tillgänglighet, information till patienter, kundtjänst, säkerhet. 

 Processer: positiva medicinska utföranden, vårdgaranti och effektiv vård. 

 Lärande: ledarskap, utbildning, samt att medarbetarna ska kunna trivas (Aidemark 2001). 

 

Zelman, Pink och Matthias (2003) nämner att BSC kan, som vilken annan innovation, gå igenom 

en produktlivscykel. Förloppet börjar då med en introduktionsfas som sedan övergår till 

tillväxtfasen, mognadsfasen för att slutligen hamna i tillbakagångsfasen. Inom vården är BSC i 

stor utsträckning i sin tillväxtfas. Författarna nämner även att sjukvårdspersonalens relationer till 

varandra och kvalitet inom vården kan vara viktiga attribut för sjukhusets prestanda. Attributen 

kan däremot vara svåra att mäta, tolka och jämföra med andra organisationer. De nämner att 

vården inte liknar andra branscher på grund av den autonomin som läkarprofessionen har 

(Zelman, Pink och Matthias 2003). Även vikten av långsiktiga resultat kan vara en aspekt inom 

vården som har få likheter med andra branscher. Dessa egenskaper hos hälso- och sjukvården kan 

ha resulterat i nytänkande och tillämpningar som är exempel på hur en innovation kan sprida sig 

(Zelman, Pink & Matthias 2003). 

 

Vidare menar författarna Zelman, Pink och Matthias (2003) också att de teorier som finns om 

BSC kan ses som ett perspektiv för ledande befattningshavare att använda för utformningen och 

utvecklingen av den strategiska planen. De menar även att varje organisation måste kunna 

engagera sig i hela utbudet av verksamhetens aktiviteter från den strategiska ledningen. 

Engagemanget kan börja med att definiera ett uppdrag till att välja ut de mål och strategier för att 

kunna forma sitt eget BSC. Ett eget utformande av BSC som passar en specifik organisation kan 

sedan leda organisationen mot organisationens mål (Zelman, Pink & Matthias 2003). 

3.11  Svagheter med det balanserade styrkortet 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) är en kritisk aspekt som kan förekomma med BSC att 

styrmodellen  kan vara väldigt tidskrävande och formalistiskt att implementera och arbeta med. 

Det är inte heller helt säkert att resultatet av BSC påverkar den finansiella ställningen fastän 

tanken fanns där från början. Inom organisationer kan det även vara svårt att komma överrens om 

vilka strategier som organisationen ska ha och vilka målen ska vara med strategierna. Det kan 

dessutom vara svårt att komma överrens om hur målen ska uppnås (Ax, Johansson & Kullvén 

2005). Det nämns också att det kan behöva införas nya system inom organisationen. Orsaken kan 

vara att innehållet i BSC kan bestå av sådan information som i normala fall inte sparas eller 

behandlas inom verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén 2005).  
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Nørreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) menar att BSC kan visa svagheter med att förklara det 

viktiga i de mätningar och kopplingar mellan mätningarna, som organisationerna får fram. 

Svagheten kan uppkomma genom att chefer och anställda inte får kunskap om mätningarnas 

betydelse och kopplingen mellan dem. Bristerna i att förklara mätningar och kopplingar kan i sin 

tur leda till frustration, förvirring och besvikelse bland företagens anställda.  

 

Det nämns även att orsak - verkan sambandet inom BSC kan vara riskabelt. Som exempel nämns 

kundnöjdheten som en ledande indikator för den finansiella framgången. Författarna förklarar det 

på följande sätt: Om en försäljningschef vill få upp statistiken gällande kundnöjdheten och 

fokuserar mycket på det, kan chefen erbjuda lämpliga och billiga erbjudanden för att få upp 

statistiken. Författarna menar då att kunderna möjligtvis blir nöjda samtidigt som det kan leda till 

att företagens finansiella resultat försämras. Kritikerna menar även att om de olika perspektiven 

inom BSC har missriktade orsak – verkan samband så kan BSC vara skadat ända från början. 

BSC:s avsikt som en metod för att kunna förutse framtiden kan också riskeras. Det kan leda till 

att ledningen vilseleds (Nørreklit, Jacobsen & Mitchell 2008). 

 

Att tidsfördröjningen mellan orsak och verkan i de olika perspektiven är olika långa nämns också 

som något negativt. Om det exempelvis tar några månader för den ledande indikatorn, 

kundnöjdhet, att påverka det finansiella resultatet så kan det ta flera år för en annan ledande 

indikator att påverka resultatet (Nørreklit, Jacobsen & Mitchell 2008). Kritikerna menar även att 

BSC oftast används av ledningen och cheferna för att styra verksamheten från högsta raden i 

hierarkin. När överordnat styrsätt från ledning och chefer används kan det leda till att de inte får 

en tydlig bild av den verksamhet som de styr. Det kan i sin tur leda till att de förlorar 

uppfattningen om organisationen och dess verksamhet (Nørreklit, Jacobsen & Mitchell 2008). 

3.12  Sammanfattande idé om praktikernas litteratur 

När vi studerade litteraturen kunde vi upptäcka att en rad egenskaper kopplades till BSC. Med 

hjälp av de egenskaperna betraktades modellen som ett auktoritärt kommunikationsmedel och 

som ett managementkontrollmedel. BSC är en dualistisk metod som vill relatera kartor 

(strategiska mål) till kort (mätetal). Kartor består av olika framgångsfaktorer det vill säga 

strukturella egenskaper (se begreppsdefinition). Kartor är ofta kvalificerade med olika faktorer 

som enligt BSC-språk kan kallas för framgångsfaktorer. Kort däremot, är det som kan fyllas av 

de anställda som arbetar på operativ nivå. De framgångsfaktorer (strukturella egenskaper) som 

nämns i vår studie är bland annat: 

 

1) Jonsson (2000) menar att BSC kan användas som en systematisk metod för att ta fram, 

mäta och följa upp mål. 

2) Organisationer kan använda BSC som en viktig del i det strategiska styrningssyftet menar 

forskarna Kaplan och Norton (2007). 

3) Samuelsson (2004) menar däremot att BSC kan vara ett tillvägagångssätt för 

organisationen att styra verksamheten i den riktning de vill. 

4) Kaplan och Norton (1996) menar att BSC kan vara ett sätt för organisationer att möta den 

konkurrens som finns. 
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5) Dessutom menar Kaplan och Norton (1996) att BSC med hjälp av olika perspektiv 

(Finansiellt, kund, internt och lärande) kan bidra till att långsiktiga strategiska mål 

kopplas till kortsiktiga åtgärder. 

6) Huang (2009) menar att BSC kan vara användbart för strategisk planering. 

7) Dessutom menar Huang (2009) att BSC kan vara en användbar modell som kan hjälpa 

organisationer att nå sina strategiska mål. 

8) Forskarna Nørreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) nämner att BSC kan jämföras som en 

kontrollpanel i en flygplans cockpit. 

9) Lindvall (2001) menar att BSC kan ge internt stöd för att information och lärande om 

olika aktiviteter som sker inom verksamheten utvecklas. 

10) Förespråkaren Kaplan (1994) nämner att BSC kan vara ett sätt för organisationer att 

avlägsna det stora beroendet av ekonomiska siffror. 

11) BSC kan användas för att kunna anpassa verksamheten till den vision och de strategier 

som organisationen har, menar Ebnerasoul, Yavarian och Azodi (2009).  

12) Ebnerasoul, Yavarian och Azodi (2009) menar även att styrkortet kan användas för att 

förbättra intern och extern kommunikation.  

13) Kan även användas för att övervaka organisationens effektivitet mot strategiska mål 

(Ebnerasoul, Yavarian & Azodi 2009). 

14) BSC kan även ses som ett managementsystem som kan hjälpa organisationer att klargöra 

sina visioner och strategier för att kunna genomföra dem i praktiken (Ebnerasoul, 

Yavarian & Azodi 2009).  

15) Olve, Roy och Wetter (1999) menar att BSC kan underlätta förståelsen av de olika 

processerna inom organisationer. 

16) Den medicinska professionen ser möjligheten med att använda sig av BSC därför att det 

kan sätta patienter, anställda och processer i fokus (Aidemark 2001). 

17) BSC kan hjälpa organisationer att förstå hur de kan skapa värde i den information som 

ges i olika rapporter (Kaplan & Norton 2000).  

18) Adolphson (1998) menar att BSC kan vara ett sätt för verksamheten att koppla samman 

deras strategi med organisationens budget.  

19) BSC kan även vara ett sätt för företag att beakta, kontrollera och styra verksamheten ur 

olika aspekter (Adolphson 1998). 

20) Det balanserade styrkortet kan inom organisationer användas vid horisontell styrning, 

vertikal styrning eller vid en styrning som är kombinerad av de två olika sätten (Olve, 

Roy & Wetter 1997). 

 

Vårt empiriska material kommer i analysen att kunna kopplas till dessa ovanstående strukturella 

egenskaper. Med detta menar vi att vi analyserar om det finns en samstämmighet mellan det 

empiriska materialet och de strukturella egenskaperna.  
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4 Empiri 
 

Det här kapitlet kommer att innehålla det som vi har iakttagit under vår empiriska studie på SÄS. 

Kapitlet inleds med att vi förklarar hur SÄS styrs. Kapitlet fortsätter sedan med att ge en bild av 

hur BSC visar sig i verksamheten. Avslutningsvis presenteras de intervjuer som vi har genomfört 

under studiens gång.  

 

4.1 Styrningen av SÄS 

Med 90 % av Västra Götalandsregionens budget och 48 000 anställda är hälso- och sjukvården 

den största verksamheten i regionen. För att förklara hur hälso- och sjukvården styrs så används 

en modell för styrning som inom regionen kallas ”Beställar/-Utförarmodellen”. Den här 

modellen som används för styrning innefattar tre beskrivna roller. Rollerna som nämns är 

”ägare”, ”beställare” och ”utförare” (www.vgregion.se, Vård och hälsa). 

4.1.1 Ägaresyn 

Enligt modellen som används så är det regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionstyrelsens 

olika utskott som är ägarna i modellen och har högsta ansvaret för ekonomin och verksamheten. 

De olika utskotten som nämns är personalutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet och 

ekonomiutskottet. Regionfullmäktiges uppgift är enligt modellen att dela ut särskilda uppdrag, 

fastställa olika mål och fastslå verksamhetens inriktning samt att dela upp ekonomin för vårdens 

finansiering. Uppdragen visas genom en flerårig plan och en budget. Regionstyrelsen har förutom 

olika utskott även olika kommittéer anslutna till sig. De olika kommittéerna har hand om olika 

frågor, vilka är frågor gällande etik inom hälso- och sjukvården, frågor gällande handikapp och 

frågor som gäller folkhälsan. Beställarna är folkets representanter och utgörs av tolv stycken 

hälso- och vårdnämnder. De har hand om beställning av hälso- och sjukvården och fullföljandet 

av densamma, vilket de gör ur de lokala medborgarnas perspektiv. Nämnderna har även till 

uppgift att utvärdera och uppskatta behovet av hälso- och sjukvård bland medborgarna. Det görs 

för att komma överens med utförarna, exempelvis sjukhusen, om vården som de ska erbjuda. 

Med hänsyn till det uppdrag som ägaren har givit och efter en överrenskommelse med 

medborgarnas representanter, ska styrelsen i varje av de nämnda verksamheterna sedan kunna 

ansvara för att erbjuda den hälso- och sjukvård som är överrenskommen. Medborgarna kan i det 

här fallet representeras av beställare. Inom regionen kan även privat hälso- och sjukvård 

erbjudas. De som erbjuder privat sjukvård har fått tillstånd att göra det efter att ha kommit 

överrens med beställarna i regionen (www.vgregion.se, Vård och hälsa). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.vgregion.se/
http://www.vgregion.se/
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4.1 Styrning Källa:(www.sas.vgregion.se, Presentation om SÄS) 

4.2 Södra Älvsborgs Sjukhus 

Södra Älvsborgs Sjukhus består av sjukhuset i Borås och sjukhuset i Skene. Verksamheten består 

av flera olika kliniker, de flesta klinikerna ligger i Borås medan vissa kliniker ligger i Skene. 

Södra Älvsborgs Sjukhus är som det påpekas medlem i ett nätverk som kallas HFS, 

”Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer”. SÄS vill genom det vara en hälsoresurs för 

patienterna, befolkningen och anställda. En hälsoresurs vill organisationen vara genom att 

utarbeta prestationer som förbättrar hälsan. Det påpekas även att gynna hälsan och förhindra 

sjukdomar är strategin för frambringandet av en hälsovård och sjukvård som både är effektivare 

och bättre (www.sas.vgregion.se, Om SÄS). 

4.3 Verksamhetsidé, vision, strategi samt framgångsfaktorerna inom 
SÄS 

Verksamhetsidé: 

”Att vara ett hälsofrämjande sjukhus som ger en god specialiserad sjukvård till patienter som 

behöver oss för att få ökad livskvalitet” (www.sas.vgregion.se, Om SÄS, 110413). 

Vision: 

”Södra Älvsborgs Sjukhus - Det attraktiva sjukhuset. Vi vill att sjukhuset ska vara attraktivt både 

för patienter, personal, samverkanspartners och ägare” (www.sas.vgregion.se, Om SÄS, 

110413). 

De olika strategierna och målen som regionfullmäktige har tagit fram och som har koppling till 

SÄS finns med i SÄS verksamhetsplan, där även mål för regionen ingår. Antalet strategier som 

tas upp är 19 till antalet och målen har beräknats till 28 stycken. SÄS har i sin årsredovisning 

(2010) tagit fram något som inom verksamheten kallas ”Viktiga strategiska frågor”. De olika 

strategierna, målen och de strategiska frågorna kan ni ta del av (bilaga 1). Nedan kommer de 

framgångsfaktorer som hör till SÄS olika perspektiv. 

 ”Vi ska uppfylla våra patienters och kunders uttalade och outtalade behov”. 

  ”Vi ska göra rätt saker på rätt sätt från början”. 

 ”Vi vill finna och tillämpa ny kunskap till gagn för verksamheten”. 

 ”Vi ska använda våra resurser på ett effektivt sätt” (www.sas.vgregion.se, Om SÄS, 

110416). 

 

Framgångsfaktorerna tillsammans med måltal och mättal som finns uppsatta för sjukhuset kan ni 

se under de olika perspektiven nedan.  

http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
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4.4 De olika perspektiven 

Här nedan kan det utläsas om SÄS olika perspektiv ihop med framgångsfaktorer och faktorernas 

måltal samt mättal inför verksamhetsåret 2010, som SÄS arbetar med. Nedan har vi benämnt 

perspektiven efter vad regionen valt att kalla dem och vi har även förklarat hur de kallas inom 

SÄS. Nedan har vi även valt att använda samma rubriker som SÄS själva använt sig av i 

årsredovisningen (2010) och verksamhetsplanen (2010). Vi anser att det ger en tydligare bild på 

det sättet.  Samtidigt har vi, inom vissa av perspektiven, tagit med ett fåtal av regionens 

prioriterade mål som SÄS berörs av. 

4.4.1 Medborgarperspektivet 

Inom SÄS kallas det Patienter/Kunder  

 

Patienter/Kunder: 

Framgångsfaktor: ”Vi ska uppfylla våra patienters och kunders uttalade och outtalade behov.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Patienter/Kunder Källa: (Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus 2010) 

 

Resultat från årsredovisningen 2010: 

 

Andel kliniker som följer Tidbokens krav *:  

Enligt årsredovisningen har det här målet uppnåtts där SÄS skulle ta fram en för hela sjukhuset 

likadan metod. Metoden används för arbetet med hanteringen av en process som började med att 

patienter kom med en remiss eller vårdbegäran till att patienten har accepterat och bokat en tid 

för besök eller behandling. Men enligt årsredovisningen så hade olika kliniker kommit olika långt 
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med utvecklingsarbetet. I SÄS årsredovisning (2010) påpekas även att det är viktigt för de olika 

klinikerna att förena tidboken med arbetet av sin produktionsplanering. Det leder enligt 

årsredovisningen till att det blir positiv planering av besöken, vilket i sin tur leder till att 

tillgängligheten för patienterna ökar.   

 

Maximal väntetid/ställtid inom SÄS **: 

På det sätt som verksamheten arbetade under 2009 lyckade SÄS inte uppnå kraven för maximal 

väntetid. För att arbetet skulle förbättras infördes bland annat teamkoordinatorer som skulle dela 

upp patienterna på de olika läkarna som jobbade på akutmottagningen. Det nämns även i SÄS 

årsredovisning (2010) att ungefär 59 % av läkarnas bedömningar under dagtid blir genomförda 

under en tidsperiod på 30 minuter.            

 

Förbättrad telefontillgänglighet, % ***: 

I SÄS årsredovisning (2010) nämns det endast att en genomgång av telefonpolicyn på sjukhuset 

är utförd. Det nämns även att arbetet med att förbättra telefontillgängligheten är igång och att 

handlingsplaner har utarbetats och verkställts. 

 

Bättre resultat än Västa Götalandsregionens måltal  

avseende regionala kvalitetsindikatorer,  

procent av antal indikatorer****: 

Enligt årsredovisningen (2010) så visar SÄS goda resultat inom det här området. De regionala 

måltalen uppnås till ungefär 80 %. Det påpekas att det är inom hjärtsjukvården som SÄS ligger 

med en stor marginal över de måltal som regionen har . 

 

Andel kliniker med somatisk vård som i delårsrapport redovisar uppgifter avseende 

vårdhygienisk standard, d.v.s.  

− Följsamhet till basala hygien- och klädrutiner  

− Förbrukning av antibiotika (cefalosporingruppen)  

− Förekomst av VårdRelaterade Infektioner (VRI):  

I SÄS årsredovisning (2010) påpekas det att under det tredje kvartalet 2010 så redovisade 

samtliga kliniker om uppgifterna gällande värden om vårdhygienisk standard. 

 

Övrigt: 

Inom verksamheten arbetar personalen för att säkra en vård som är jämlik mellan könen vilket är 

ett viktigt mål enligt årsredovisningen. Arbetet med att få en så lik vård mellan könen som 

möjligt har förbättrats bland annat genom att SÄS har utvecklat yrkesvanor för behandling och 

vårdande av våldsutsatta kvinnor. Men även genom att samla könsrelaterad information gällande 

väntetider, vårdproduktion och medarbetare. Det arbetas även med kommunikationen mellan 

allmänheten och medarbetarna genom olika föreläsningar, temadagar, temaveckor och utveckling 

av hemsidan. SÄS försöker även vara tillgängliga genom att ha öppet hus som exempelvis 

sjukhuset i Skene har haft. Bemötande är något som också utvecklas inom verksamheten där SÄS 

har haft utbildningar som är webbaserade. Även chefer som är nyanställda får i sin introduktion 

gå igenom ett avsnitt om mångfald och jämställdhet. Mångfald bland personalen är något som 

verksamheten har och på det sättet kan Södra Älvsborg bemöta invånarnas behov. Inom regionen 
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kommer det under 2011 att utvecklas en utbildning om hur personalen inom regionens sjukhus 

ska möta funktionshindrade personer (SÄS årsredovisning 2010). 

 

SÄS har bland annat även försökt att utveckla informationen på verksamhetens hemsida så att 

personer med funktionshinder ska kunna komma åt den. Verksamheten är även med i ett projekt 

som bland annat går ut på att anställa personer med funktionshinder. Organisationen vill vara ett 

hälsofrämjande sjukhus och har utvecklat styrgrupper som ska ta fram ett arbetssätt som leder till 

att verksamheten blir hälsofrämjande. Gruppen leds av processledare eller hälsokoordinator som 

jobbar för det hälsofrämjande sjukhuset (SÄS årsredovisning 2010). 

4.4.2 Verksamhetsperspektivet 

Det här perspektivet är inom SÄS verksamhet uppdelat i två olika perspektiv, nämligen 

Processer och Utveckling (SÄS årsredovisning 2010). 

 

Processer: 

Framgångsfaktor: ”Vi ska göra rätt saker på rätt sätt från början.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Processer Källa: (Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus 2010) 

 

Resultat från årsredovisningen 2010: 
 
Antal startade huvudprocesser, antal ack* 

Målet för antalet startade huvudprocesser under året har varit 14 stycken och SÄS har hittills 

genomfört 13 stycken samt en diagnostisk stödprocess. Dessutom har SÄS påbörjat en ny 

processkarta med stöd från verksamhetschefer och processägare som sedan beslutats av 

sjukhusledningen. Vidare är en ansökan om en process under omarbetning som inväntar 

beslutstagande och en dialog har satts igång för processen. Det nämns i SÄS årsredovisning 

(2010) att målet har uppnåtts. 
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”Enkla” standardvårdplaner, ack. i drift*  

 I årsredovisningen (SÄS årsredovisning 2010) nämns det att det finns en strategisk plan som 

sjukhusledningen har där processer som sjukhuset prioriterar ska verkställas. Från det att 

processerna startar finns det tre standardvårdplaner. För de processer som väntar på att få startas 

upp finns det ytterligare tre standardvårdplaner. Sjukhuset har även en generell riktlinje för enkla 

standardvårdplaner och några av dem har satts igång av klinikerna samt att vissa har rapporterats. 

Standardvårdplanerna som skulle ha startats upp, var beräknade till att uppgå till mer än 10 och 

det nämns i årsredovisningen (2010) att det finns en osäkerhet kring hur många vårdplaner som 

genomförts men att resultaten med rimlighet ligger nära målen.  

 

Som pilotprojekt införa ”ledtid” som flödesmått på:** 

 

- En huvudprocess 

- Ett rakt spår 

- En medicinsk stödfunktion 

- Ett klinikinternt flöde 

 

Beslut har fattats av SÄS om att en mätning ska gå igenom följande flöden: 

Det börjar med en huvudprocess som kallas för förstämningsprocess. Därefter går mätningen 

över till ett rakt spår som innebär höftfrakturprocess för att sedan gå över till en medicinsk 

stödfunktion som är Patologilaboratoriets flöden för Brösttumör och Prostatatumör. För att 

avslutningsvis gå över till ett klinikinternt flöde där det då är tiden från provsvar till att patienten 

ska få sitt besked. De fastställda mätningar som finns för huvudprocesser och raka spår är idag 

inte möjliga för det krävs nya registreringsrutiner. För höftfrakturer finns det definierade 

mätpunkter. För den medicinska stödfunktionen har det gjorts en kartläggning om flödet för olika 

typer av prov för prostata. Det klinikinterna flödet omfattar kvinnokliniken där en manuell 

mätning införts. Även en handlingsplan och en uppföljningsplan har inrättats. Dessutom har den 

manuella mätningen utvärderats för att därigenom fatta beslut om arbetet ska fortsätta (SÄS 

årsredovisning 2010). 

 

Starta nya ”Raka spår”, mål> 1* 

Rakt spår definieras inom processerna för ett optimerat flöde genom en process eller som en del 

av en process. Annorlunda uttryckt kan ett rakt spår även uttryckas som ledtider som är kraftigt 

förkortade. Målet är att antalet raka spår som ska uppfyllas är mer än ett och målet har uppfyllts 

för 2010 (SÄS årsredovisning 2010).  
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Utveckling: 

Framgångsfaktor: ”Vi vill finna och tillämpa ny kunskap till gagn för verksamheten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Utveckling Källa: (Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus 2010) 

 

Resultat från årsredovisningen 2010: 

 

Andelen kliniker som genomfört dialoger kring införanden och utmönstring av medicinska 

metoder/terapier, mål 100 %  

Enligt årsredovisningen så har det här arbetet ersatts med ett arbete som utgörs av prioriteringar. 

Orsaken är enligt årsredovisningen att verksamheten vill minska eller gallra ut utbudet av vård. 

Vidare påpekas att arbetet utförs tillsammans med de olika hälso – och sjukvårdsnämnderna och 

kommer att fortsätta under 2011. Utbudet vill verksamheten minska med 50 miljoner kronor 

(SÄS årsredovisning 2010).  

 

Antal etablerade platsteam, mål 75 

Enligt årsredovisningen så håller verksamhetscheferna tillsammans med utvecklingscontroller 

och vårdenhetscheferna på och genomför något som kallas ”TOPP 1.1.11”. Enligt redovisningen 

betyder det, team organisation på plats 1/1 2011. Det arbetet genomförs genom olika seminarier 

(SÄS årsredovisning 2010).  

 

Andel verksamheter som analyserat och genomfört åtgärder till följd av resultat i 

medarbetarenkäten, mål 100 %. 

Enligt årsredovisningen så har det här målet inte uppnåtts än eftersom andelen verksamheter som 

genomfört det som efterfrågas inte var 100 % men arbetet pågår (SÄS årsredovisning 2010).  

 

Prioriterade mål inom verksamhetsperspektivet uppsatta av Regionfullmäktige 

 

Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna 

Ett strategisk och långsiktigt mål för SÄS är att patienter ska kunna erbjudas den vård de behöver 

under fasställda garantitider. Detta innebär att tillgängligheten hela tiden ska bli bättre samt att 
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kötiderna ska minskas. Verksamheten lägger sin fokus på att ha ett mål att ge patienterna vård 

inom 60 dagar (SÄS årsredovisning 2010). 

 

Bemötandet av patienter i vården ska förbättras 

SÄS arbete med verksamhetens bemötande av patienter är under utveckling och sjukhuset har 

arbetat fram en utbildning inom bemötande för att kunna arbeta med sin värdegrund ”bemötande” 

där sjukhuset menar att det utgår från vad som är bäst för patienten (SÄS verksamhetsplan 2010). 

 

Övrigt:  

De olika processmålen 

Det processorienterade arbetet startades år 2003 och gick under benämningen LIFT. 

Utvecklingen av arbetet kom sedan att bli SÄS egna modell som kallas SÄS - modellen och 

kärnfaktorerna i modellen är patientperspektivet, flödesorienteringen och det ständiga lärandet 

(SÄS verksamhetsplan 2010). När verksamhetsarbetet sattes igång för år 2010 hörde de 

strategiska frågorna (se längst ner i bilaga 1) för processerna till verksamhetsplanen. För tio av 

processerna har det skrivits en egen verksamhetsplan. Under 2009 påbörjades strukturerade 

dialoger mellan verksamhetschefer och processägare. Dessa dialoger har sedan följts upp och 

utvärderats och gett positiva resultat. Många av processerna har även använts som 

sjukhusövergripande riktlinjer och flera processer är även under bearbetning för att sedan kunna 

användas. En framtidskarta har även arbetats fram som innebär en process som är under 

utveckling och detta har gjorts under 2010 (SÄS verksamhetsplan 2010).  

 

Det nämns även i SÄS årsredovisning (2010) att framtidskartan är framställd efter dialog med 

verksamhetschefer för att sedan fastställas av sjukhusledningen. Resultatet av arbetet har lett till 

att arbetet för nya processer kommit igång och ansökningar formulerats. Tre ansökningsprocesser 

är hittills klara och två av dessa har det fattats beslut om och de har fått en processägare (SÄS 

årsredovisning 2010). Processerna har sedan använts för att marknadsföra SÄS och representera 

sjukhuset under mässor och seminarier. Dessutom har det tagits fram en särskild broschyr för 

processerna och SÄS har publicerat några broschyrer både inom och utanför SÄS (SÄS 

årsredovisning 2010).  

 

Arbetet med processerna har lett till att SÄS startat upp och fastställt 15 huvudprocesser. Av 

dessa 15 har det under 2009 skrivits 7 stycken verksamhetsberättelser om. År 2010 skrevs det 10 

verksamhetsplaner och det har även startats upp en diagnostisk stödprocess. För att 

processperspektivet ska utvecklas till bättre resultat har SÄS under 2009 arbetat med att se till att 

de olika processernas verksamhetsplaner stämmer överens med de kliniker som påverkas av de 

olika processerna(SÄS verksamhetsplan 2010).  

 

Målet under 2010 var att starta upp ytterligare fyra processer. För de processer som saknar 

processägare har det utförts ytterligare försök för att finna processägare till dessa. Processägarna 

är läkare, men det finns brist på läkare för tillfället, vilket lett till att några specifika processer 

ännu inte fått processägare. Även utvecklandet av möten och dialoger mellan kliniker och 

processer kommer att fortsätta. För att dialogerna ska utvecklas väl kommer kliniker och 

avdelningar följas upp och uppföljningsarbetet på nätet kommer också att utvecklas (SÄS 

verksamhetsplan 2010). 
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4.4.3 Medarbetarperspektivet 

SÄS nämner i sin årsredovisning (2010) att verksamheten inte har arbetat på samma sätt med det 

här perspektivet som med de övriga perspektiven under 2010 och därför inte utvecklat några mål- 

och mätetal. Vi har därför valt att göra en sammanfattning om det arbete som uträttats inom 

medarbetarperspektivet. Längre ner i det här avsnittet har vi även tagit upp de prioriterade mål 

som är uppsatta av Regionfullmäktige som vi har ansett varit relevanta för vår studie. Vi har 

därmed inte tagit upp alla mål som har arbetats fram av Regionfullmäktige. 

 

Antalet anställda har minskat från föregående år 2009 och även antalet tillsvidareanställda har 

också minskat och SÄS arbetar för att minska antalet ännu mer. Dock har inte antalet 

tillsvidareanställda minskat i lika stor utsträckning som det var tänkt från början. Det kan bland 

annat ha berott på att SÄS försökt ha sina extra vårdplatser så oföränderligt öppna som möjligt 

och att de arbetat för att kunna vara så tillgängliga som möjligt. Det nämns även i 

årsredovisningen (2010) att SÄS under år 2009 satsat på att anställa sjuksköterskor samt att 

sjukhuset gått med i en bemanning och anställt bemanningssjuksköterskor för att i sin tur kunna 

minska dyra lösningar på anställning. Dessutom har sjukhuset utökat sin ambulansverksamhet till 

Herrljunga, Lerum och Ulricehamn. SÄS har även rekryterat nya läkare i syfte att vara förberedd 

inför kommande pensionsavgångar. Sjukhuset hade för samtliga anställningsformer och de olika 

yrkeskategorierna via resurscentrum kunnat arbetat fram individuella handlingsplaner och 

omplacera dessa medarbetare som varit i behov av arbete. I årsredovisningen (2010) nämns det 

att syftet med resurscentrum är att hjälpa de anställda som blivit över och utifrån verksamhetens 

mål och individuella handlingsplaner försöka finna andra arbetsplatser för dem. Sjukhuset satsar 

på att öka kompetensen bland sina medarbetare som stöds av ägare (regionfullmäktige) och som 

är en åtgärd för att sjukhuset ska kunna arbeta med att minska antalet överflödiga anställningar. 

Denna insats tillsammans med de beprövande rekryteringsbehoven som matchas mot passande 

kompetenser i resurscentrum har som mål att resurscentrum ska avslutas under år 2011 (SÄS 

årsredovisning 2010).  

 

Prioriterade mål inom medarbetarperspektivet uppsatta av Regionfullmäktige 
 

Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan 

SÄS arbetar för att deras medarbetare ska få en individuell mål- och utvecklingsplan. Planen ska 

ge medarbetaren möjlighet till kompetensutveckling för att de ska bli mer specialiserade inom 

vården. Den individuella planen innebär att förvaltningens målsättning är att 90 % av 

medarbetarna ska få en individuell kompetensplan och en individuell utvecklingsplan. Målen 

med mål- och utvecklingsplanen ska följas upp och säkerställas genom mätningar av hur många 

av de anställda som känner att de har en individuell kompetens- och utvecklingsplan. Det nämns 

även i årsredovisningen att alla chefer ska utbildas i hur ett mål- och utvecklingssamtal ska gå till. 

Kompetensutvecklingen innebär att varje anställd ska kunna utvecklas inom sitt arbetsområde 

med hjälp av den ovan nämnda planen. Det nämns även att SÄS vill satsa på att minst 75 % av 

sjuksköterskorna under 2011 lägst ska ha kandidatexamen. Ett kompetenscentrum kommer även 

att utvecklas där en analys om kompetensutveckling utifrån verksamhetens olika behov kommer 

att utföras (SÄS årsredovisning 2010). 
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Övrigt: 

Jämställdhet inom SÄS 

SÄS arbete för jämställdhet kallas JÄMIX och ses som sjukhusets plan för jämställdhet. Den 

påbörjades år 2007 och har sin grund i Västra Götalandsregionens jämställdhetspolicy och 

jämställdhetsplanen. Det finns utbildningar för nya chefer om området JÄMIX där det finns 

dokumenterade rutiner som cheferna kan gå igenom. SÄS har mångfald och jämställdhet som en 

del i sin rekryteringsprocess. Mål som SÄS har inom JÄMIX är bland annat att fördelningen 

mellan män och kvinnor inom samma yrkesområde ska vara så jämn som möjligt.  Skillnaderna 

lönemässigt arbetar också sjukhuset med att jämna ut. I högsta ledningsgruppen finns det fem 

kvinnor och fyra män Målen för 2010 har varit att införa statistik om vården avseende 

könsuppdelningen vilket innebär att sjukhuset vill ställa samman avvikelser för könen både vad 

gäller för patienter och för personal. Arbetet för att minska långtidssjukskriva innebär för 

sjukhuset att de arbetar för en bättre rehabiliteringsprocess där framförallt kvinnors orsak till 

sjukskrivningar uppmärksammas (SÄS årsredovisning 2010). 

4.4.4 Ekonomiska perspektivet 

Inom SÄS kallas det Ekonomi  

 

Framgångsfaktor: ”Vi ska använda våra resurser på ett effektivt sätt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.4 Ekonomi Källa: (Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus 2010) 

 

Resultat från årsredovisningen 2010: 

 

Ekonomi i balans, resultat vid årets slut: 

SÄS hade år 2010 ett resultat som var – 97,7 miljoner kronor. I årsredovisningen påpekas det att 

resultatet sjunkit med 41,7 miljoner kronor jämfört med 2009. Målet är att det ska vara plus 

minus noll kronor. Verksamhetens kostnader har ökat med 4 procent medan intäkterna har ökat 

med 2,7 procent. Kostnadsökningen beror enligt årsredovisningen bland annat på hyror och att 

verksamheten tagit över valfrihetsvården (SÄS årsredovisning 2010).   

 

Minskat antal tv-anställda årsarbetare, ack*: 

Enligt årsredovisningen så hade 140 stycken tillsvidare anställda fått lämna verksamheten jämfört 

med april månad 2008. Utifrån bland annat den verksamhet som finns i organisationen har olika 

bemanningsmål bestämts och fastslagits. Inom SÄS anpassas personalstyrkan löpande och 
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utvärderas om det finns några överflödiga medarbetare eller tjänster. De som blir av med jobbet 

hamnar i ”SÄS resurscentrum” (SÄS årsredovisning 2010).  

 

Andel verksamheter som upprättat produktionsplan inför 2011 senast 2010-10-01: 

Enligt SÄS årsredovisning (2010) pågår planeringen av produktionsplanen. Där ska en 

utvärdering tas fram om kopplingen mellan bemanningsmål och produktionsmål. Sedan kommer 

den huvudplaneringsprocessmodell som är gemensam för sjukhusets alla verksameter enligt 

årsredovisningen att bli färdig under början av 2011. Då börjar implementeringsfasen och 

utvecklingsfasen avslutas. Under februari 2011 kommer beslut om handlingsplanen som ska gälla 

under implementeringen. Handlingsplanen gäller för samtliga verksamheter. SÄS olika kliniker 

arbetar enligt årsredovisningen med överföringen av olika planer in i den nya modellen (SÄS 

årsredovisning 2010).      

4.5 Handlingsplan 

SÄS information om sjukhuset och dess verksamhet har sammanställts i ett dokument som kallas 

”Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus för 2010”. Här förklaras bland annat hur arbetet 

inom verksamheten ska gå till, vem som ska leda det och hur arbetet ska utvecklas under 2010 

(Verksamhetsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus 2010). Det påpekas vidare att planen har tagits 

fram med utgångspunkt i uppdragen som sjukhuset har fått av bland annat regionfullmäktige och 

hälso- och sjukvårdsnämnderna men det finns även en utgångspunkt från det förbättringsarbete 

som ska bedrivas inom sjukhuset (SÄS årsredovisning 2010).  

 

I verksamhetsplanen (2010) tar SÄS även fram fördelningen av sin budget för verksamhetens 

olika områden. Dokumentet tar även fram hur mycket pengar som ska fördelas eller hur mycket 

pengar SÄS ska få för att kunna utföra en viss åtgärd. Det finns även relevant information som vi 

kunde få tag på i verksamhetens årsredovisning, ”Årsredovisning SÄS 2010”. Där resultatet för 

året 2010 har tagits fram.   

4.6 Processorienterat 

SÄS nämner att deras största patientgrupper är uppdelade i olika processer vilka är indelade efter 

symptom eller diagnos. För varje process finns det en erfaren specialistläkare som har det 

övergripande ansvaret för processen och som leder utvecklingen av processen. Läkaren för 

processen kallas för processägare och arbetar tillsammans med sitt team som har kompetens inom 

olika områden som berör patienten. Det här processteamet arbetar sedan för att utveckla 

processen inom medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, flödesutveckling samt patientens upplevda 

kvalitet. Processerna utgår från sjukhusets patientperspektiv, helhetssyn samt patienternas 

upplevda kvalitet (www.sas.vgregion.se, Om SÄS). För att kunna förstå vad en process för 

sjukhuset innebär kommer här nedan ett exempel utdraget från Södra Älvsborg Sjukhus hemsida: 

 

”När någon faller och bryter lårbenshalsen startar vår process "Höftfraktur". Det innebär att 

alla medarbetare som ingår i omhändertagandet av patienten arbetar efter gemensamma 

riktlinjer från processägaren och hans/hennes processteam. I detta fall består vårdkedjan av 

ambulanssjukvården, röntgenavdelningen, operationsavdelningen och vårdavdelningen. 

Sjukgymnastiken, arbetsterapin med flera är också enheter som patienten möter under sin vård. 

Processägaren mäter regelbundet hur resultatet blir för patienterna och justerar vid behov 

http://www.sas.vgregion.se/
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sjukhusets gemensamma arbetssätt för patientgruppen” (www.sas.vgregion.se, Om SÄS, 

110415). 

 

Det nämns även att de två orsakerna varför verksamheten har gått över till en processorienterad 

verksamhet och arbetssätt är för att det gör att patientperspektivet sätts i fokus. Men även för att 

det leder till en förbättringskultur där fortlöpande analys och uppföljning av resultat som har 

uppnåtts, bidrar till kontinuerligt förbättringsarbete (www.sas.vgregion.se, Om SÄS).   

4.7 Teamens uppbyggnad 

Inom SÄS verksamhet har det utvecklats olika team. Teamen är så kallade tvärfunktionella och 

kallas inom SÄS för ”platsteam”. Utifrån det uppdrag som varje team har ska medlemmarna i 

teamen kunna göra upp planer för och utföra sina arbeten. Sjukhuset ville skapa team utifrån 

patientperspektivet som skulle kunna ge vård ur en helhetssyn och innehåller teampersonal från 

olika avdelningar, kliniker och enheter. Ett team kan exempelvis innehålla en sjuksköterska, 

läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska som arbetar tillsammans. Syftet är att 

varje team ska erhålla god kompetens om diagnos, behandlig och omvårdnad av de olika 

patientgrupperna som gruppen är ansvarig för. För att uppnå syftet är merparten av teamen även 

inriktade på och särskilt ansvariga för olika patientgrupper (www.sas.vgregion.se, Om SÄS). 

 

Vidare nämns det att det ovanstående arbetssättet leder till att SÄS kan förbättra tryggheten för 

sina anställda och patienter och även utbjuda en specialanpassad vård. Arbetssättet kan leda till 

att de anställda utvecklas ännu mer. De olika teamen innehar olika kunskap, vilket kan lösa 

problem i en snabbare takt än innan. I de olika grupperna kan det exempelvis överläggas om 

uppföljning av olika vårdrelaterade uppdrag. Ett annat exempel är om en händelse inträffar som 

leder till att de olika rutinerna behöver ses över och förändras. Något som anses vara en väldigt 

betydelsefull del av det jobb som teamen utför är sysselsättningen med planering, uppföljning 

och förbättring, som är långsiktigt (www.sas.vgregion.se, Om SÄS).  

http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
http://www.sas.vgregion.se/
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4.8 Intervjuer på SÄS som analysunderlag 

Vi har valt att intervjua två respondenter på SÄS. Intervjuerna har vi delat upp utifrån de tre 

begreppen motiv, tillämpning och användning Här nedan kommer vi att redovisa de delar av 

våra intervjuer som vi har valt att använda i vår analys som analysunderlag. Intervjuerna i sin 

helhet kan ni se i bilaga 3. 

 

Respondent 1 (Ulf)
2
 som är controllerchef på SÄS kom vi i kontakt med via mail. Innan intervjun 

skickade vi våra frågor (se bilaga 2) för att förbereda Ulf Lindberg inför intervjun. Intervjun 

genomfördes hos controllerchefen på SÄS den 28 april 2011. En sammanställning av intervjun 

har gjorts i nedanstående text.  

4.8.1 Motiv 

2§) Ulf besvarade frågan om vad som var orsaken till att BSC infördes i SÄS. Ulf menade att 

bakgrunden eller orsaken till att SÄS arbetade på detta sätt var ”Bakgrunden eller orsaken till att 

vi arbetade på detta sättet det var ju att dels så var det ju, ingick det ju i själva regionens 

styrmodell att jobba med balanserade mål och styrkort och samtidigt är det ju ett bra sätt att 

konkret tala om vad är våra viktigaste mål och vad är det vi vill uppnå i vår verksamhet”. 

Samtidigt nämner Ulf att det är ett bra sätt att konkret tala om vad som är SÄS viktigaste mål och 

vad det är de vill uppnå i sin verksamhet.  

 

3§) Vidare gick vi in på, på vilket sätt SÄS gör sina medarbetare medvetna om att de använder 

sig av balanserat styrkort inom verksamheten. ”Alltså vi pratar ju egentligen aldrig om hur vi 

jobbar med balanserat styrkort och så utan vår modell bygger på att vi har ett antal mål som vi 

vill jobba med och det är ju mer de här perspektiven som på något sätt ska fånga verksamheten, 

som jag sa innan, det ekonomiska perspektivet. Du har patient/kund alltså det var patienterna 

som vårdas här du har medarbetare och du har processer och utveckling och utifrån de 

definierar vi ett antal strategiska mål som är viktiga för sjukhuset och det kommuniceras ut då. 

Det är snarare perspektiven som genomsyrar verksamheten och i planeringen och även de mål 

som sjukhuset har arbetat fram som är viktiga”.  

 

4§) En kompletterande fråga till hur medarbetarna blir medvetna om balanserat styrkort blev hur 

SÄS kommunicerar ut sina mål. Ulf menade då att: ”När sjukhuset upprättar sin 

verksamhetsplan eller sjukhusdirektören upprättar sin verksamhetsplan där han då beskriver vad 

som ska göras och hur det ska göras. Där ingår ju sjukhusets mål och på samma sätt så är det 

respektive verksamhetschef som ska upprätta en verksamhetsplan som beskriver vad han eller 

hon ska göra och på vilket sätt. I verksamhetsplanen ingår ju då de målen som är viktiga för 

sjukhuset som SÄS måste arbeta med och genomföra. Det blir ju verksamhetscheferna då ytterst 

som får ta vid. Sedan blir det uppföljning på det, i verksamheternas rapporter, som bygger på de 

perspektiven och de här målen och de ligger också till grund för sjukhusets rapportering utifrån 

de mål o uppdrag som har kommit till dem
”
.  

 

8§) Ytterligare en fråga blev hur läkare och sjuksköterskorna använder sig av innehållet i BSC. 

Ulf menade då att: ”Ja, alltså målet som definieras då kan ju inbegripa att de i själva 

                                                 
2
 Ulf Lindberg, controllerchef. Intervjuades 110428. 
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genomförandet… Vi har ju ett mål av att ha ekonomibalans, till exempel att det ska vara resultat 

noll vid årets slut det krävs ju allas delaktighet, allas förståelse för hur man ska tänka och agera. 

Tänker man; att vi inte ska ha några väntetider till vården till exempel det är ju också något som 

är viktigt för oss idag. Att vi vill ha hög tillgänglighet. Den tillgängligheten kan inte jag göra 

någonting åt. Utan den tillgängligheten sker ju i arbetet på akutmottagningen, på avdelningar. 

Det är ju arbetet där som kan utvecklas och i och med att vi synliggör våra strategiska mål och 

jag är inte säker på att det kommer alla till kännedom, men de finns ju ändå beskrivna och det 

kommer ändå ligga till grund för hur vi planerar och genomför arbetet så kommer alla i kontakt 

med det på något sätt och det måste finnas en röd tråd ifrån att definiera målet till att det händer 

något då. Skulle jag gå och fråga en läkare eller sköterska om BSC så skulle de ju inte veta 

någonting. Men däremot om man översätter det till deras språk då, det här med tillgänglighet 

och vad gör ni för att kunna ta emot patienterna inom rätt tid då kan man ha en dialog om vad de 

faktiskt gör men då blir det ju mer utifrån själva målet så att säga. Det här har vi satt upp som ett 

strategiskt mål och hur jobbar ni med detta. Som sagt, man kallar det olika saker”. Ännu en 

fråga var att ta reda på vilket sätt som användningen av BSC skiljer sig åt på sjukhusets olika 

nivåer. Ulf menade att sjukhuset har ett antal mål, strategiska mål som per automatik gäller även 

för underliggande nivåer. De underliggande nivåerna kan lägga till egna om man vill. Det som 

sjukhuset anser är viktigt för sjukhuset, det gäller för alla och det kan man inte välja bort.  

4.8.2 Tillämpning 

16§) Vi undrade även om verksamheten styrdes på ett effektivare sätt innan implementeringen av 

BSC eller om Ulf anser att styrningen är effektivare nu. Ulf menade att den frågan gäller innan 

hans tid på SÄS och att han därför inte kommer ihåg hur sjukhusets planering såg ut. Ulf nämnde 

att han inte har bra underlag för hur det såg ut innan de införde det nya arbetssättet med planering 

och uppföljning av verksamheten. Respondenten menade att SÄS borde haft någon form av 

planeringsmodell och det måste man ju ha i stora organisationer, menar han.”Vi har alltid arbetat 

med någon form av målstyrning för vår verksamhet och vad som skett sedan år 2000 är att vi 

fokuserat ännu mer på mål och styrtal i vår planering och uppföljning. Utifrån den modell som vi 

tillämpar för planering och styrning ingår BSC som en del, vilken vi uttrycker genom våra fem 

perspektiv med underliggande mål och styrtal”. 

 

19§) Vi undrade även hur uppdateringen av BSC går till på SÄS och nämnde att han själv arbetar 

med uppdatering av balanserat styrkort och att han är en av dem som bidrar till att utveckla sättet 

för hur de styr och leder. Ulf ansvarar, tillsammans med flera andra medarbetare om 

uppdateringen och menade att det inte kan vara en ensam individ som är fullt ansvarig att enbart 

arbeta med BSC. Det är någonting som de utvecklar och de arbetar på bred front när det gäller att 

ta fram de här målen. Inför 2011 arbetade SÄS med målen på så vis att de har ju en vision, 

verksamhetsidé och en värdegrund som fungerar som en sorts ram för SÄS. De arbetar med 

SWOT för att kunna identifiera sina styrkor, svagheter, hot och möjligheter och utifrån det 

arbetar de fram sina strategiska mål. Ulf menade då att SÄS inför 2011 hade ett upplägg som 

fungerade ganska väl. De hade olika funktioner som träffades och arbetade fram förslag på 

SWOT.  De fick därigenom ett ganska stort bruttomaterial som sedan då fick vidarearbetas av 

alla verksamhetschefer och sedan så träffades de i sjukhusledningen. Så de arbetar ändå med att 

fånga väldigt mycket, väldigt brett och sedan smalna av det så att sjukhusledningen kunde göra 

det sista och koncentrera det till ett antal punkter. På samma sätt när det gäller strategiska mål så 

gjorde de så att de arbetade väldigt brett ur olika funktioner eller grupperingar för att sedan trappa 

ner det till de mål som de ändå satte upp för 2011 års verksamhet.  
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4.8.3 Användning 

22§) Vi gick därefter över till frågan om användningen av BSC är nödvändigt på något sätt för 

Ulf i hans arbete och i så fall hur. På den frågan svarade Ulf att de konkretiserar sina mål och att 

de följer upp dem. Det är viktigt, inte bara för honom själv utan för alla som har ett ansvar. Alla 

på något sätt måste bidra till att man når målen för de kan ju inte bara finnas där för syns skull, 

menar respondent 1. Sätter man upp mål som SÄS ska arbeta med så är det allas uppgift att 

försöka bidra så att de kommer dit. 

 

24§) När vi frågade om vad Ulf menade med utdata svarade han: ”Det är kanske ett internt ord, 

ska man kunna följa något sätter man ett mål så måste man ju kunna följa upp det på något sätt, 

man måste ju ha ett mätetal. Man måste kunna veta hur på vilket sätt jag ska kunna följer upp 

målet så att jag vet att jag når målet eller att jag inte når målet och då har vi ett begrepp som 

heter utdata så att vi behöver ha data för att kunna följa våra mål så att vi kan följa upp så att vi 

utvecklas i rätt riktning eller att vi behöver vidta åtgärder för att kunna korrigera och det är ju i 

all form av data som vi behöver, ekonomidata till exempel då har vi ju resultatrapporter och så 

på alla ansvarsnivåer. Det är ju till exempel ett uppdrag som åligger varje verksamhetschef att 

resultatet ska vara plus minst noll vid året slut. Vi är ju en anslagsfinansierad verksamhet, det 

innebär att vi får ett anslag. Vi får ett tak så att säga att med det här kan ni bedriva er 

verksamhet inom då, är vi duktiga och gör det som vi ska och så ska vi ge patienterna rätt vård 

men vi ska också ha ett resultat som är plus minus noll så att intäkter och kostnader är lika stora. 

Det uppdraget har ju varje verksamhet därför följer vi ju resultat varje månad”. 

 

25§) Vi frågade även hur SÄS använder sitt balanserade styrkort och Ulf menade att om vi kollar 

tillbaka några år så har de använt sig av olika tekniker för att arbeta med detta. Ett tag hade dem 

ett IT- verktyg som heter Cockpit. Det är ett IT-verktyg för balanserad styrning där man arbetar 

med målet man vill uppnå men systemet har de slutat med. De övergick till en planering och 

uppföljning i word-format. Vi ville även ta reda på hur SÄS använder sig av BSC inom 

verksamheten och Ulf nämnde att de har en modell för hur de planerar sin verksamhet och där 

ingår att definiera strategiska mål. Ulf nämnde att SÄS har arbetat med en tre års period även fast 

de har en planering för varje år så vill de ha ett mål som ska gälla i en treårsperiod.  

 

26§) En kompletterande fråga som vi ställde var om SÄS skulle arbeta på ett annat sätt om BSC 

inte funnits inom verksamheten. Ulf menade: ”Nej, alltså jag tror ju att oavsett vad man kallar 

det alltså om man kallar det balanserat styrkort eller vad det nu kan vara så finns det ju ändå ett 

antal viktiga fundament i hur man planerar en verksamhet, hur man leder en verksamhet. Man 

måste ha de här mjuka värdena, som man måste ha en affärsidé, man måste ha en form av vision, 

det tror jag är oerhört väsentligt”. Ulf gick vidare in på att företag som inte har en affärsidé 

affärsplan eller mål med i sin verksamhet, överlever inte.  
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4.9 Intervju 2 

Vår andra intervju genomfördes med Lise-Lotte Risö Bergerlind 
3
den 6 maj. Respondent 2 är 

process- och utvecklingschef på SÄS. Lise-Lotte är även läkare, psykiater och legitimerad 

psykoterapeut och har arbetat som linjechef på SÄS innan hon blev processchef, för snart fyra år 

sedan. Hon har varit verksamhetschef och områdeschef för psykiatrikliniken fram till för fyra år 

sedan.   

4.9.1 Motiv 

30§) Lise-Lotte var osäker på vad orsaken till att SÄS införde BSC i SÄS verksamhet var och 

sade: ”Att vi införde det, kan jag inte riktigt säga. Jag satt på den tiden också i sjukhusledningen, 

i min roll som områdeschef då.  Att vi införde det, det var dels så började ju hela regionen att 

arbeta med balanserade styrkort. Jag vet inte om det kom före eller efter vi gjorde det. Men så 

var det. Regionen införde balanserade styrkort.  Men vi inledde på sjukhuset ett arbete ihop med 

Handelshögskolan som hette LIFT - Ledning i Förbättring och Tillämpning. Ett stort 

ledarskapsprogram med hela vår stora ledningsgrupp.  Det går att läsa om det här i en bok, den 

boken beskriver det här arbetet, ”Det komplexa sjukhuset”. Delar av den handlar om LIFT-

resan”. Respondenten menade att SÄS införde BSC i sin verksamhet för att få en röd tråd i sitt 

ledningssystem. Någonting som höll ihop de olika nivåerna på sjukhuset, i framförallt skrivandet 

av verksamhetsplan. Utifrån BSC kunde SÄS sedan arbeta med uppföljningen av 

verksamhetsplan, delårsrapporter och annat, menade Lise-Lotte.  

 

31§) Vi undrade även om BSC används så som det var tänkt från början och hur SÄS använder 

sig av BSC inom verksamheten. Respondenten svarade då: ”Oerhört viktigt att man har någon 

form av systematik när man styr ett sjukhus och följer upp ett sjukhus. Sedan om just det 

balanserat styrkort eller om det skulle funnits något annat, ska jag vara ärlig, så tror jag inte att 

det spelar så stor roll. Jag tror att det är viktigt att man tar sig an någonting, att man gör det 

grundligt, att man arbetar för att utveckla det. Se till att det används i verkligheten och det inte 

blir en pappersprodukt. Att man är uthållig, är det 4000 medarbetare, så gör man inget nytt på 

ett halvår eller ett år. Det tar 2-3 år minst, innan en förändring får en ordentlig genomslagskraft. 

Så är det i stora organisationer. När man jobbar med människor, när man jobbar i en 

kunskapsintensiv organisation, då tar det så här lång tid. Det betyder att man måste vara uthållig 

och enveten och lite klok när man arbetar med det här för att få genomslag. Och jag har tyckt att 

våra framgångsfaktorer har fungerat, och fungerar jättebra men man måste ständigt jobba för att 

utveckla det”.  

 

32§) Vi undrade även vad syftet är med BSC inom SÄS verksamhet och vad Lise-Lotte anser om 

hur användbart BSC är. Frågan var även hur SÄS läkare och sköterskor använder sig av BSC.  

Lise-Lotte menade att syftet är att skapa systematik och tydlighet i hela organisationen. Hålla 

ihop de olika nivåerna och Lise-Lotte menade att SÄS har haft stor glädje av det. Respondenten 

menade: ”Läkare och sköterskor, all personal på SÄS kommer ju i kontakt med det balanserade 

styrkortet när klinikerna sedan, utifrån sin verksamhetsplan på kliniken ska lägga ut uppdragen 

till enheterna. Alltså en vårdavdelning ska ha ett uppdrag: vad ska den göra och vilken 

patientkategori ska dem använda sig utav. Då bryter man ju ner klinikens verksamhetsplan och 
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då kallar vi det oftast handlingsplaner när du kommer ner där ute och de handlingsplanerna ska 

ju gå att förstå utifrån klinikens övergripande målsättning”.  

4.9.2 Tillämpning 

39§) Ännu en fråga som vi ställde var om verksamheten styrdes på ett effektivare sätt innan 

implementeringen av BSC eller om respondent 2 anser att styrningen är effektivare nu. Lise-Lotte 

svarade då att hon tycker att det här sättet att ha en gemensam grund för verksamhetsplanarbetet 

och en grund för uppföljningen går som en röd tråd genom hela sjukhuset och håller ihop högsta 

nivån och lägsta nivån. Respondenten menade: ”Eller egentligen är väl lägsta nivån högsta nivån 

för det är ju där patienterna finns. Men om ni förstår, i organisationsskiss pratar man om hög 

och låg, så det tycker jag att det har ökat vår effektivitet väsentligt.  Det har hjälpt oss att få ett 

sammanhang i sjukhuset. Att vi driver mot samma mål.  För det var någonting som var en orsak 

till att vi inledde det här LIFT-arbetet.  Det var att man såg att det fanns inget gemensamt mål på 

sjukhuset. Folk drev åt olika håll och då går kraften ur organisationen”. 

4.9.3 Användning 

45§) Dessutom ansåg vi det intressant att ta reda på i vilket sammanhang Lise-Lotte använder sig 

BSC i sitt arbete. Respondenten menade då att hon som processchef, skriver ju processägarna 

verksamhetsplaner. Lise-Lotte menade: ”Vi har snart 20 processer på SÄS och en process är en 

diagnosgrupp. Så till exempel höftfraktur är en huvudprocess på SÄS, att få ny knä- och höftled 

är en huvudprocess, diabetes är en huvudprocess, hjärtsvikt är en huvudprocess. Och då skär den 

genom sjukhusets alla kliniker. Så all vård och hjälp en patient med de här huvuddiagnoserna 

behöver, allt ansvarar en processägare för. Oavsett vilken klinik patienten finns på så 

höftfrakturprocessägaren har ansvar för att tänka ut hur vården för en sådan patient ska gå till. 

Alltifrån SÄS kommer i kontakt med dem första gången, i allmänhet är det ambulansen då för 

oss. Om man har ramlat då någonstans och brutit sig, tills man skriv ut från sjukhuset och inte 

ska ha något mer återbesök. Hela den resan - i akutmottagningen, röntgen och på operation och 

vårdavdelningen och sjukgymnast och arbetsterapeut och allt man ska göra. Den vården 

ansvarar processägaren för och talar om för klinikerna hur de ska göra för den här gruppen 

patienten.  Det är en väldigt radikal sak. För det betyder att man har tagit ifrån klinikchefen 

mandatet på sin klinik för en diagnos. Vi är de enda i Sverige som jobbar på det sättet”.  

 
46§) Ännu en fråga var vilken av sjukhusets nivåer som Lise-Lotte anser har mest användning av 

BSC i sitt arbete och på vilket sätt som användningen av styrkortet skiljer sig åt på sjukhusets 

olika nivåer. Lise-Lotte menade att om inte en avdelning jobbar med det som kliniken ska göra, 

så jobbar ju inte kliniken med det som den ska göra på sjukhuset och då brister SÄS någonstans i 

sin kedja. Lise-Lotte menade: ”Det här måste hänga ihop och i allra bästa fall så förstår faktiskt 

medarbetarna som vårdar patienterna, precis varför dem har det uppdraget de har och varför de 

ska göra saker på ett visst sätt och det ska gå att härleda till klinikens verksamhetsplan och 

sjukhusets verksamhetsplan. Så jag tycker att alla nivåer har användning för det här att använda 

balanserade styrkort för att hålla ihop strukturen och tydliggöra den”. Respondenten menade 

även att om man skriver en verksamhetsplan och gör ett balanserat styrkort, på en nivå där 4000 

ska kunna innefattas av det, så får det bli väldigt övergripande. ”När man sen bryter ner det, så 

får man ju göra det detaljerat och anpassat för den kliniken men det ska ändå gå att förstå att det 

har utgått från den övergripande delen. Så det måste ju rimligtvis bli mer detaljerat ju närmare 

det kommer den enskilda medarbetaren eller patienten om man vill säga så” .  
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47§) En kompletterande fråga blev om alla sjukhus gör på samma sätt. Lise-Lotte menade att så 

inte är fallet och att ingen mer gör på det sättet. Många jobbar med processer men de har inte gett 

processägaren ett så tydligt mandat att styra vården som SÄS har gjort. ”Vi har jobbat på det här 

sättet i 6-7 år men jag har, det har bara funnits en processchef i snart 4 år. Så riktig fart på det 

har det blivit de senaste åren. Varje processägare, har till sitt förfogande ett processteam och det 

processteamet ska innehålla de olika yrkesgrupper som patienten behöver på sin resa genom 

SÄS”. Respondenten drog ett exempel: ”Om vi då tar höftfraktur, så betyder det att i det 

processteamet sitter någon representant från ambulansen, någon från akutmottagningen, någon 

från röntgen, någon från ortopeden, någon från sjukgymnast- och arbetsterapeuten . Alltså den 

ska innehålla alla dem tvärfunktionella kompetenser som behövs för att på ett riktigt smart och 

bra sätt tänka ut hur vården ska gå till. Det kan inte ett huvud göra. Ett huvud är i sjukvården 

ofta för specialiserad. Det är en ortoped vi har som processägare och han behöver få hjälp att 

tänka på rehabiliteringen och vad ambulansen ska göra och så. Processägaren ihop med sitt 

processteam skriver då en verksamhetsplan för varje år och använder då samma struktur för det 

som SÄS och klinikerna gör när de skriver sina verksamhetsplaner”.  
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5 Analys 

 

I det här kapitlet kommer vi att genomföra vår analysering av studien som till sin början är 

uppdelad i tre områden. De tre områdena är motiv, tillämpning och användning. Innehållet 

under de här rubrikerna tar upp egenskaper hos BSC samt våra respondenters kommentarer 

kring styrmodellen kopplat till SÄS. Slutligen presenteras tre stycken olika tabeller med BSCs 

olika egenskaper. Vi har kopplat dessa egenskaper i tabellerna till SÄS. 

 

5.1 Hur vi analyserar 

För att kunna besvara våra två frågor ska vi nedan presentera vår analys. Det görs med hjälp av 

kontentanalys. Vi inleder med att analysera strukturella egenskaper av BSC som kan kopplas till 

SÄS organisation. Vi genererar även tre tabeller som visar vad vi har kommit fram till och hur vi 

har tolkat de tre begreppen (motiv, tillämpning och användning) kopplat till SÄS. De tre 

tabellerna är olika presentationer av en kontentanalys. Den första tabellen är mer övergripande, 

där vi diskuterar strukturen av praktisk användning av BSC i sin helhet (perspektiven). Sedan 

kommer tabell två som ger en överordnad syn på praktiken utifrån intervjuerna. Intervjuerna som 

var markerade som paragrafer i den empiriska referensramen kommer i analysen att ”kodas” in i 

tabell 2. Koderna presenteras i tabell två som ”relevant i praktiken”, ”mindre relevant” och ”ej 

relevant”. Den sista tabellen är en övergripande syn på praktiken utifrån den textuella empirin.  

5.2 Motiv 

I vår studie har vi tagit fram ett antal strukturella egenskaper som observerades i samband med 

studie av litteratur. Det är dessa egenskaper som motiverar varför organisationer vill tillämpa 

BSC och hur SÄS använder styrkortet. De strukturella egenskaper som vi har sammanfattat 

nedan, är tagna från vår teoretiska referensram och framställdes av förespråkare av BSC.  

 

1) Jonsson (2000) menar att BSC kan användas som en systematisk metod för att ta fram, 

mäta och följa upp mål. 

2) Organisationer kan använda BSC som en viktig del i det strategiska styrningssyftet menar 

forskarna Kaplan och Norton (2007). 

3) Samuelsson (2004) menar däremot att BSC kan vara ett tillvägagångssätt för 

organisationer att styra verksamheten i den riktning de vill. 

4) Kaplan och Norton (1996) menar att BSC kan vara ett sätt att möta den konkurrens som 

finns. 

5) Dessutom menar Kaplan och Norton (1996) att BSC med hjälp av olika perspektiv 

(Finansiellt, kund, internt och lärande) kan bidra till att långsiktiga strategiska mål 

kopplas till kortsiktiga åtgärder. 

6) Huang (2009) menar att BSC kan vara användbart för strategisk planering. 

7) Dessutom menar Huang (2009) att BSC kan vara en användbar modell som kan hjälpa 

företag att nå sina strategiska mål. 

8) Forskarna Nørreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) nämner att BSC kan jämföras som en 

kontrollpanel i en flygplans cockpit. 

9) Lindvall (2001) menar att BSC kan ge internt stöd för att information och lärande om 

olika aktiviteter som sker inom verksamheten utvecklas. 
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10) Förespråkaren Kaplan (1994) nämner att BSC kan vara ett sätt för organisationer att 

avlägsna det stora beroendet av ekonomiska siffror. 

11) BSC kan användas för att kunna anpassa verksamheten till den vision och de strategier 

som organisationen har, menar Ebnerasoul, Yavarian och Azodi (2009).  

12) Ebnerasoul, Yavarian och Azodi (2009) menar även att styrkortet kan användas för att 

förbättra intern och extern kommunikation.  

13) Kan även användas för att övervaka organisationens effektivitet mot strategiska mål 

(Ebnerasoul, Yavarian & Azodi 2009). 

14) BSC kan även ses som ett managementsystem som kan hjälpa organisationer att klargöra 

sina visioner och strategier för att kunna genomföra dem i praktiken (Ebnerasoul, 

Yavarian & Azodi 2009).  

15) Olve, Roy och Wetter (1999) menar att BSC kan underlätta förståelsen av de olika 

processerna inom organisationer. 

16) Den medicinska professionen ser möjligheten med att använda sig av BSC därför att det 

kan sätta patienter, anställda och processer i fokus (Aidemark 2001). 

17) BSC kan hjälpa verksamheter att förstå hur de kan skapa värde i den information som ges 

i olika rapporter (Kaplan & Norton 2000).  

18) Adolphson (1998) menar att BSC kan vara ett sätt för verksamheter att koppla samman 

deras strategi med organisationens budget.  

19) BSC kan även vara ett sätt för organisationer att beakta, kontrollera och styra 

verksamheten ur olika aspekter (Adolphson 1998). 

20) Det balanserade styrkortet kan inom organisationer användas vid horisontell styrning, 

vertikal styrning eller vid en styrning som är kombinerad av de två olika sätten (Olve, 

Roy & Wetter 1997). 

 

Utifrån de här strukturella egenskaperna kan vi dra ett antal kopplingar till den empiriska studien. 

Verksamheten använder BSC i det strategiska arbetet för att nå sina strategiska mål som har 

tagits fram i SÄS verksamhetsplan (2010). I årsredovisningen för 2010 har verksamheten följt 

upp sina strategiska mål. Både respondent 1 och 2 nämner att SÄS arbetar med att ta fram 

strategiska mål och att det även sker en uppföljning av arbetet. Motivet till att BSC infördes i 

verksamheten är som respondenterna påpekar på grund av att Västra Götalandsregionen införde 

det och började arbeta med styrkortet. Enligt respondent 1 ville SÄS ha en modell för hur 

planeringsarbetet och styrning av verksamheten skulle gå till. Respondent 2 menade att BSC 

infördes för att få en röd tråd i ledningssystemet. Hon menade att SÄS behövde något som höll 

ihop de olika nivåerna på sjukhuset, vid framförallt skrivandet av verksamhetsplanen. SÄS kunde 

utifrån BSC bland annat arbeta med uppföljning av verksamhetsplan och delårsrapporter menade 

respondent 2.    

 

En annan koppling till den teoretiska referensramen kan vara att BSC kan vara ett sätt att koppla 

samman en organisations strategi med dess budget, menar Adolphson (1998). Vi tolkar att 

argumentet kan kopplas till SÄS på det sättet att det finns ett ekonomiskt perspektiv med olika 

ekonomiska mål, fastän de inte är många till antalet. Att de inte är många kan bero på att 

patienterna är det viktiga för SÄS och inte just att fokusera på ekonomin. För SÄS innebär det 

snarare att ha en ekonomi som gör att kliniker kan utföra sina uppdrag. Det nämns även i den 

empiriska referensramen att SÄS budget efter årets slut ska ligga på plus minus noll. Respondent 

1 uttalar sig på följande sätt: §24 ”Vi är ju en anslagsfinansierad verksamhet, det innebär att vi 

får ett anslag, vi får ett tak så att säga att med det här kan ni bedriva er verksamhet inom då. Är 
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vi duktiga och gör det som vi ska och så, ska vi ge patienterna rätt vård men vi ska också ha ett 

resultat som är plus minus noll så att intäkter och kostnader är lika stora. Det uppdraget har ju 

varje verksamhet därför följer vi ju resultat varje månad”.  

 

En av de strukturella egenskaperna är att BSC är ett tillvägagångssätt för organisationer att styra 

verksamheten i den riktning de vill. Vi anser att det inte riktigt gäller i det här sammanhanget 

eftersom SÄS är en offentlig verksamhet som inte riktigt fullt ut själv bestämmer vad 

verksamheten ska uppnå. Utan det görs inom regionen där SÄS ses som det sista ledet i 

styrningskedjan. En annan koppling till den teoretiska referensramen kan vara att BSC kan vara 

ett sätt för organisationer att avlägsna det stora beroendet av ekonomiska siffror. Egenskapen kan 

nog stämma i SÄS sammanhang eftersom SÄS inte har som sin högsta prioritet att vara lönsamt i 

samma bemärkelse som en vinstingivande organisation. Utan det är vården som är det viktiga 

inom verksamheten. Vi tolkar det även som att det kan stämma eftersom BSC-modellen tar upp 

flera andra uppgifter kring en verksamhet, som kan vara viktiga förutom det ekonomiska. Det 

påpekas att BSC kan vara ett sätt för företag att beakta, kontrollera och styra verksamheten ur 

olika aspekter. Det kan stämma för SÄS på det sättet att de olika perspektiven och 

framgångsfaktorerna utvecklas vilka kan belysa verksamheten ur olika aspekter. Perspektiven blir 

på så vis ett medel som SÄS kan utgå ifrån i sin verksamhet och därigenom styra sin verksamhet.  

 

En av de strukturella egenskaper som nämns är att med hjälp av olika perspektiv (Finansiellt, 

kund, internt och lärande) kan BSC bidra till att långsiktiga strategiska mål kopplas till 

kortsiktiga åtgärder. Det kan vi tolka och koppla samman med att SÄS har en cykel på en tre års 

period som verksamheten jobbar med. Respondent 1 menade att de har ett antal perspektiv inom 

vilka de har formulerat mål. På det sättet ska de försöka fånga de målen, vilka ska vara mer 

långsiktiga, under en tre års period. Men vidare menar respondenten att SÄS arbetar med 

planeringar som sträcker sig över ett år. Även respondent 2 menade att: §31 ”Det tar 2-3 år 

minst, innan en förändring får en ordentlig genomslagskraft. Så är det i stora organisationer. 

När man jobbar med människor, när man jobbar i en kunskapsintensiv organisation, då tar det 

så här lång tid. Det betyder att man måste vara uthållig och enveten och lite klok när man 

arbetar med det här för att få genomslag. Och jag har tyckt att våra framgångsfaktorer har 

fungerat, och fungerar jättebra men man måste ständigt jobba för att utveckla det”.  

 

Ännu en strukturell egenskap är att BSC kan ses som ett managementsystem som kan hjälpa 

organisationer att klargöra sina visioner och strategier för att kunna genomföra dem i praktiken. 

Vi kopplar det till SÄS verksamhet genom att uppmärksamma på att SÄS har sin vision och 

strategiska delmål som tillsammans med bland annat framgångsfaktorer och perspektiv kan ses 

som ett system. Ledningen får direktiv som därigenom kommuniceras ner i kedjan. Respondent 1 

menade bland annat att SÄS har en vision, verksamhetsidé och en värdegrund som fungerar som 

en sorts ram för SÄS.     

 

En annan teori är att BSC kan användas för att förbättra intern och extern kommunikation. SÄS 

har sitt medarbetarperspektiv som visar på att SÄS värnar om sina anställda. SÄS har ju även sina 

andra perspektiv vilka är patient/kund-, process-, utvecklings- och ekonomiperspektiven. Vi anser 

att perspektiven tillsammans utgör ett sätt för verksamheten att kommunicera med varandra. SÄS 

årsredovisning, hemsida samt verksamhetsplan bygger upp den externa kommunikationen där 

intressenter får möjlighet att ta del av SÄS arbete. Ulf uttalar sig på följande sätt: §3 ”vår modell 

bygger på att vi har ett antal mål som vi vill jobba med och det är ju mer de här perspektiven som 
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på något sätt ska fånga verksamheten, som jag sa innan, det ekonomiska perspektivet. Du har 

patient/kund alltså det var patienterna som vårdas här du har medarbetare och du har processer 

och utveckling och utifrån de definierar vi ett antal strategiska mål som är viktiga för sjukhuset 

och det kommuniceras ut då. Det är snarare perspektiven som genomsyrar verksamheten och i 

planeringen och även de mål som sjukhuset har arbetat fram som är viktiga”. 

 

Ännu en strukturell egenskap kan vara att den medicinska professionen ser möjligheten med att 

använda sig av BSC därför att det sätter patienter, anställda och processer i fokus. SÄS arbetar 

med sina perspektiv samt att de utvecklat egna perspektiv utifrån sin verksamhet. Däremot har 

SÄS inte lagt stort fokus på sitt ekonomiska perspektiv. Det kan bero på att SÄS inte har ett 

vinstsyfte. Respondent 1 menade: §3 ”Alltså vi pratar ju egentligen aldrig om hur vi jobbar med 

balanserat styrkort och så utan vår modell bygger på att vi har ett antal mål som vi vill jobba 

med och det är ju mer de här perspektiven som på något sätt ska fånga verksamheten, som jag sa 

innan, det ekonomiska perspektivet. Du har patient/kund alltså det var patienterna som vårdas 

här du har medarbetare och du har processer och utveckling och utifrån de definierar vi ett antal 

strategiska mål som är viktiga för sjukhuset och det kommuniceras ut då. Det är snarare 

perspektiven som genomsyrar verksamheten och i planeringen och även de mål som sjukhuset 

har arbetat fram som är viktiga”. Respondent 2 menade ungefär samma sak angående styrkortets 

användning hos SÄS: §46 ”Det här måste hänga ihop och i allra bästa fall så förstår faktiskt 

medarbetarna som vårdar patienterna, precis varför dem har det uppdraget de har och varför de 

ska göra saker på ett visst sätt och det ska gå att härleda till klinikens verksamhetsplan och 

sjukhusets verksamhetsplan. Så jag tycker att alla nivåer har användning för det här att använda 

balanserade styrkort för att hålla ihop strukturen och tydliggöra den”. 

 

BSC kan även underlätta förståelsen av de olika processerna inom organisationer nämner en av 

förespråkarna. Vi anser att förståelsen av de olika processerna kan underlättas inom SÄS genom 

att det till och med har utvecklats ett processperspektiv.  SÄS har ju även sina olika processteam 

inom verksamheten. Som vi tidigare nämnt är SÄS en processorienterad verksamhet där 

processerna utgör arbetsflödet. Även den strukturella egenskapen om att BSC kan användas för 

att övervaka organisationens effektivitet mot strategiska mål, kan vi tolka som att sjukhuset 

arbetar med. Enligt respondent 2 så har BSC ökat verksamhetens effektivitet. Respondenten 

påpekar: §39 ”Men om ni förstår, i organisationsskiss pratar man om hög och låg, så det tycker 

jag, att det har ökat vår effektivitet väsentligt.  Det har hjälpt oss att få ett sammanhang i 

sjukhuset. Att vi driver mot samma mål.  För det var någonting som var en orsak till att vi inledde 

det här LIFT-arbetet.  Det var att man såg att det fanns inget gemensamt mål på sjukhuset. Folk 

drev åt olika håll och då går kraften ur organisationen”. Vi anser inte att BSC används i SÄS för 

att möta konkurrens.  Anledningen till att vi inte anser att SÄS tänker på konkurrenter är för att 

verksamheten är offentlig och inte vinstgivande och ska ha ett resultat på plus minus noll efter 

årets slut. 

 

Förespråkarna menar även att BSC kan användas vid olika sorters styrning. Det nämns att BSC 

kan användas inom organisationer vid horisontell- vertikal- och blandad styrning. När vi har 

jämfört det med den empiriska studien så kan vi tolka det som att SÄS använder en blandad 

styrning där den horisontella styrningsmetoden dominerar. Vi anser att styrningen är blandad 

eftersom verksamheten har tvärfunktionella team och samtidigt är styrd av regionen och 

rapporterar till den. SÄS är en processorienterad organisation och personalen arbetar med 

processer inom sina team och de följer en horisontell ordning från att patienten blir hämtad av en 
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ambulans enda till utskrivning av patienten. Ett exempel från vår empiriska referensram kan 

styrka det här: ”När någon faller och bryter lårbenshalsen startar vår process "Höftfraktur". Det 

innebär att alla medarbetare som ingår i omhändertagandet av patienten arbetar efter 

gemensamma riktlinjer från processägaren och hans/hennes processteam. I detta fall består 

vårdkedjan av ambulanssjukvården, röntgenavdelningen, operationsavdelningen och 

vårdavdelningen. Sjukgymnastiken, arbetsterapin med flera är också enheter som patienten 

möter under sin vård. Processägaren mäter regelbundet hur resultatet blir för patienterna och 

justerar vid behov sjukhusets gemensamma arbetssätt för patientgruppen” (www.sas.vgregion.se, 

Om SÄS, 110415). 

5.3 Tillämpning 

Som vi redan nämnt så infördes BSC i verksamheten eftersom regionen införde modellen. Enligt 

Kaplan och Norton (2000) kan organisationer ta hjälp av BSC för att kunskaper, färdigheter och 

system som medarbetare behöver ska gå åt rätt riktning. Vi tolkar det som att regionen införde 

styrningsmodellen för att få en effektivare styrning. Regionen i sin tur styr SÄS vilket gjorde att 

de också fick införa BSC och det visade sig att modellen passade SÄS. Lise-Lotte menade: §37 

Jag tror aldrig att man kan få en metod eller modell som är skräddarsydd för en verksamhet utan 

man får ta en metod eller en modell och så får man pröva och se.  Man skaffar aldrig en modell 

eller en metod, den får aldrig styra syftet med verksamheten. Det finns en tendens i 

organisationer att välja organisationsmodeller och sedan se vad det blir av den och då har man 

tänkt fel. Alltså syftet, varför finns vi till? Vad är vår verksamhetsidé och för att nå den, vilken 

metod ska vi använda oss av? Och då får vi pröva, nu hade vi tur, det här stämde bra för oss. Vi 

kan tolka det som att regionen på högre nivå kunde bestämma hur SÄS skulle styras. Modellen 

passade SÄS verksamhet och därför har de fortsatt med BSC för att hela tiden sträva mot rätt 

riktning.  Ulf menade: §1 ”Sjukhuset är ju en del av Västra Götalandsregionen och Västra 

Götalandsregionen har en form av balanserat styrkort”. Ulfs kommentar angående införandet av 

BSC i SÄS visar att verksamheten står under Regionen. 

 

Ax Johansson och Kullvén (2005) nämner att det kan vara väldigt tidskrävande och formalistiskt 

att implementera och arbeta med BSC.  Respondent 1 nämnde: §15 ”så att implementeringen i 

grunden gick ju ganska snabbt tror jag om jag minns rätt sen, gäller det att utveckla och förfina 

och så, så att man inte hittar rätt det första man gör så det gäller att utveckla och förbättra. Man 

lär sig ju av, man lär sig med tiden, efterhand, och sen förbättrar man”. Respondent 2 påpekar 

att: §38 ”Så jag kan inte säga hur lång tid det tog att implementera. Utan vi jobbade med det 

integrerat med det stora förändringsarbetet LIFT som pågick.  Det blev en naturlig del av det”. 

Vi tolkar deras uttalande om hur lång tid det tagit för SÄS att införa BSC som en dynamisk 

process. Däremot anser vi inte att respondenterna ser implementeringsprocessen som något 

negativt eftersom SÄS format sina egna styrkort så att de är anpassade till SÄS verksamhet. 

Dessutom nämner respondent 1: §16 ”Vi har alltid arbetat med någon form av målstyrning för 

vår verksamhet och vad som skett sedan år 2000 är att vi fokuserat ännu mer på mål och styrtal i 

vår planering och uppföljning. Utifrån den modell som vi tillämpar för planering och styrning 

ingår BSC som en del, vilken vi uttrycker genom våra fem perspektiv med underliggande mål och 

styrtal”. Detta uttalande från respondent 1 tolkar vi som att han inte anser att implementeringen 

av BSC varit formaliserat. Vi tolkar det snarare som att han ser BSC som något som lett till att 

SÄS kunnat planera och följa upp sin verksamhet på ett effektivt sätt. Även respondent 2 menade 

http://www.sas.vgregion.se/
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att SÄS verksamhet styrs effektivare nu och att styrmodellen förtydligar den röda tråden genom 

verksamheten.  

 

Enligt Kaplan (1994) så ska organisationer med BSC kunna minska beroendet av de ekonomiska 

siffrorna och istället lägga fokus på bland annat att utbilda sina anställda och ge dem 

befogenheter. I SÄS årsredovisning (2010) nämns det att SÄS har internutbildningar. Det finns 

även prioriterade mål från regionen inom medarbetarperspektivet om utbildningar för 

medarbetarna angående bemötande. Det nämns även att det finns ett mål för att alla anställda ska 

ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan. Cheferna har också 

utbildningar om jämställdhet via JÄMIX.  

 

Respondenterna nämnde dock att det inte funnits utbildningar om BSC. Respondent 1 menade att 

det kan hända att det finns regionala utbildningar. Han menade att det var i samband med att 

modellen byggdes att alla fick lära sig hur det såg ut och att han lärt sig det successivt. 

Respondent 2 menade också att hon egentligen inte fått någon formell utbildning om balanserade 

styrkort. Hon menade §40 ”Jag har jobbat i linjen och använt balanserade styrkort som 

verksamhetschef när jag skrivit verksamhetsplan då. Det är väl den erfarenhet jag har av det 

tidigare”. Hon fortsätter med att: ”§40 Kanske hade vi någon gång, någon som pratade om det 

någon timme. Så för oss har det känts väldigt naturligt och det tror jag är ett väldigt bra betyg. 

Jag tror det här, när man sätter någon på skolbänken och säger: Nu ska du få teori om det här, 

så finns det en uppenbar risk att man går hem och tänker: Nu har jag fått teori, nu jobbar jag 

som jag brukar. Jag tror att lära genom att göra i det arbete man har. Jag tror inte så mycket på 

att sätta folk på skolbänken. Man lär vissa saker, men det man verkligen lär sig, det lär man sig 

när man är ute och är tvungen att göra jobbet på riktigt, skarpt läge. Så lära genom att göra och 

så dra erfarenheter och så ratta lite om det inte blev så bra och så ser man hur det blir nästa 

gång”. Respondent 2 menade att hon inte kunde komma ihåg att det funnits formella 

utbildningsplaner för deras olika chefsnivåer. §41”Utan vi har börjat i den här stora 

ledningsgruppen ihop. Man kan läsa här att vi har haft totalt 124 chefsseminarier under den här 

tiden. Och det är klart, sådana här saker har varit en del vi har pratat om då. Så det har säkert 

funnits utbildningstillfällen men vi har inte sett det som specifika”.  

5.4 Användning 

Förespråkarna Gautreu och Kleiner (2001) nämner att det kan vara viktigt för organisationer att 

regelbundet uppdatera sina balanserade styrkort och att det kan ses som en dynamisk modell. Vi 

kan tolka detta som att SÄS varje år uppdaterar sin årsredovisning och verksamhetsplan. 

Uppdateringen kan ses som dynamiskt arbete som görs för att utveckla SÄS i positiv riktning.  

Som respondent 1 uttryckte att på vilket sätt man jobbar med planering, styrning, uppföljning av 

en verksamhet måste ju alltid utvecklas så att det passar i tiden och så att det passar krav från 

omgivning eller från ägare. Vidare menade respondent 1 även att dessa faktorer aldrig får vara 

något statiskt på något sätt utan måste alltid utvecklas. Respondentens uttalande pekar på att 

medarbetarna är de som faktiskt medverkar till att verksamheten utvecklas och att även BSC 

uppdateras. För att medarbetarna ska kunna bidra till utvecklandet krävs det att SÄS ”översätter” 

termer till medarbetarnas språk så att de blir lättförståeliga för dem, menade respondent 1. 

Respondent 2 uttryckte sig så att SÄS övergripande fokus hela tiden utvecklas. Lise-Lotte tog 

exemplet att SÄS under en period fokuserade på att minska sina köer och öka tillgängligheten, till 
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att under den senaste perioden fokusera på att ge patienterna säker vård. Vi anser att det pekar på 

att SÄS hela tiden utvecklar sitt arbete och därmed uppdaterar BSC.  

 

Förespråkarna Karra och Papadopouos (2005) nämner att fördelar som sjukhus kan observera när 

de implementerar BSC kan vara att strategier lättare kan kommuniceras genom hela 

organisationen. Även organisationens strategier kan bli tydligare när organisationer använder sig 

av BSC. Respondent 1 menade att även om SÄS har olika nivåer på sjukhuset (direktörsnivå, 

verksamhetsnivå och enhetsnivå) så är alla delar viktiga. Han uttryckte sig på följande sätt: §27 

”Någonstans handlar det ju om att det ska vara känt”. ”Fast man säger sjukhusnivå och 

verksamhets- eller klinikdelen så innebär det inte att den lägsta nivån inte är lika viktig för den 

är lika viktig. Så att alla nivåer är nog berörda på ett eller annat sätt. Alla nivåerna har ett 

ansvar för att SÄS når målet”. Detta kan kopplas till teorin som Karra och Papadopouos (2005) 

förespråkar. Alla nivåer är viktiga och för att SÄS ska kunna nå sina strategier krävs det att 

kommunikationen fungerar väl genom hela organisationen. Lise-Lotte menade på samma sätt att 

det måste finnas en kommunikation mellan avdelningar och kliniker, annars så kan det 

uppkomma brister i SÄS kedja. Lise-Lotte menade: §46  ”Det här måste hänga ihop och i allra 

bästa fall så förstår faktiskt medarbetarna som vårdar patienterna, precis varför dem har det 

uppdraget de har och varför de ska göra saker på ett visst sätt och det ska gå att härleda till 

klinikens verksamhetsplan och sjukhusets verksamhetsplan. Så jag tycker att alla nivåer har 

användning för det här att använda balanserade styrkort för att hålla ihop strukturen och 

tydliggöra den”. 

 

Aidemark (2001) menar att nyttan av BSC i hälsorelaterade organisationer som sjukhus, kan vara 

att få en bild av organisationen ”nerifrån-upp” istället för ”uppifrån-ner”. BSC kan vara ett sätt 

för sjukhuspersonalen att lättare kommunicera med varandra. Det påpekar även respondent 2 då 

hon tycker att styrningen av SÄS har blivit effektivare nu eftersom det finns en gemensam grund 

för verksamhetsplanarbetet och en grund för uppföljningen. Styrningen går som en röd tråd 

genom hela sjukhuset och håller ihop högsta nivån och lägsta nivån menar hon. På samma sätt 

som författaren Aidemark (2001) menar att BSC kan ge en bild av organisationen nerifrån och 

upp så tycker respondenten att den lägsta nivån är betydelsefull. Hon menar: §39 ”Egentligen är 

väl lägsta nivån högsta nivån för det är ju där patienterna finns. Men om ni förstår, i 

organisationsskiss pratar man om hög och låg, så det tycker jag att det har ökat vår effektivitet 

väsentligt.  Det har hjälpt oss att få ett sammanhang i sjukhuset. Att vi driver mot samma mål.”  

 

Norreklit, Jacobsen och Mitchell (2008) menar att BSC kan visa svagheter med att förklara det 

viktiga i de mätningar och kopplingen mellan mätningarna, som företagen får fram. 

Svårigheterna kan visa sig då chefer och anställda inte har kunskap om mätningarnas betydelse 

och kopplingen mellan dem vilket i sint tur kan leda till frustration, förvirring och besvikelse 

bland organisationernas anställda. Under vår intervju med respondent 1 fick vi reda på att han 

tyckte att något som kunde vara negativt med BSC inom SÄS verksamhet var att de hade för 

många mål: §11 ”Nackdelen, nackdelen är ju att vi tenderar att ha för många mål att jobba med 

vilket kan försvåra fokusering”. Utifrån det tolkar vi det som att det kan finnas en risk att många 

mål kan leda till något negativ inom SÄS på grund av att verksamhetens anställda kan känna att 

de inte räcker till och att de inte kan uppfylla alla de mål som eftersträvas.  
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5.5 BSC:s struktur utifrån fyra olika perspektiv 

Nedan visas en tabell över BSC fyra olika perspektiv. Perspektiven kan användas som 

utgångspunkter i ett BSC och vi har markerat vår tolkning av hur SÄS arbetar med respektive 

perspektiv. På SÄS har perspektivet ”finansiellt” ersatts av ekonomiskt perspektiv och ”kunder” 

motsvarar på SÄS kund/patientperspektivet. Det ”interna” perspektivet i ett BSC har på SÄS 

ersatts av ett verksamhetsperspektiv uppdelat i ett process- och ett utvecklingsperspektiv. 

”Lärandeperspektivet” har på SÄS ersatts av medarbetarperspektivet.  

 

En tabell av praktisk relevans på SÄS utifrån BSC:s fyra perspektiv. Källa: Egen tabell 

Perspektiv Relevans i praktiken Mindre relevant Ej relevant 

Finansiella  x  

Kunder   x 

Interna x   

Lärande  x  
 

Finansiellt: Mindre relevant eftersom SÄS inte är en vinstingivande organisation. 

Kunder: Existerar ej kundregister på SÄS. Detta perspektiv motsvarar kund/patientperspektivet 

på SÄS.  

Interna: I verksamhetsplanen och i årsredovisningen har de ett verksamhetsperspektiv som har 

delats upp i två delar. Ett processperspektiv och ett utvecklingsperspektiv.  

Lärande: Perspektivet kan jämföras med medarbetarperspektivet inom SÄS. SÄS arbetar inte 

med mål inom medarbetarperspektivet, men har under 2011 börjat utveckla perspektivet ännu 

mer.  

5.6 Relevansen enligt intervjuerna/praktisk relevans 

Här nedan har vi sammanställt vår analys i en tabell för att tydliggöra vilka egenskaper som vi 

observerat på SÄS. Om egenskapen är benämnd som ”relevant i praktiken” innebär det att vi, 

efter respondenternas uttalanden övertygats om att egenskapen kan vara relevant på SÄS. 

Kolumnen ”mindre relevant” innebär att vi inte är lika övertygade om att egenskapen med BSC 

uppkommit på SÄS. Den sista kolumnen, ”ej relevant” innebär att egenskapen inte är relevant på 

SÄS eller att vi inte observerat att egenskapen utmärker sig på SÄS utifrån de intervjuer som vi 

har genomfört.  

 

Vi har en kolumn för de strukturella egenskaper som BSC kan användas till. Till varje egenskap 

har vi lagt in paragrafer från våra intervjuer. Dessa paragrafer styrker om hur vi tolkat att 

respektive egenskap passar in på SÄS.  

 

 En tabell av praktisk relevans i samband med intervjuer. Källa: Egen tabell 

Strukturella 

egenskaper  

RELEVANT  

I PRAKTIKEN 

MINDRE  

RELEVANT 

EJ 

RELEVANT 

*Kan användas som en 

systematisk metod för att  

ta fram, mäta och följa upp 

mål. 

§2, §3, §4, §16, §22,  

 

  

*Organisationer kan använda 

BSC som en viktig del i det 

strategiska styrningssyftet. 

§2, §3, §4, §16, §22, 
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*Ett tillvägagångssätt för 

företag att styra 

verksamheten i den riktning 

de vill. 

§2,§30,§31 

 

*Ett sätt att möta den 

konkurrens som finns. 

  - 

*Med hjälp av olika 

perspektiv (Finansiellt, kund, 

internt och lärande) kan BSC 

bidra till att långsiktigt 

strategiska mål kopplas till 

kortsiktiga åtgärder. 

§3, §25, §31 

 

  

*BSC kan vara användbart 

för strategisk planering. 

§2, §3, §4, §16, §22 

 

  

*Användbar modell som kan 

hjälpa verksamheter att nå 

sina strategiska mål. 

§2, §3, §4, §16, §22 

 

  

*Kan jämföras som en 

kontrollpanel i en flygplans 

cockpit. 

  - 

*Kan internt ge stöd för att 

information och lärande om 

olika aktiviteter som sker 

inom verksamheten 

utvecklas. 

 §31,§32,§47 

 

 

*BSC kan vara ett sätt för 

organisationer att avlägsna 

det stora beroendet av 

ekonomiska siffror. 

 §24, 

 

 

*BSC kan användas för att 

kunna anpassa verksamheten 

till den vision och de 

strategier som organisationen 

har.  

  §26 

*Styrkortet kan även 

användas för att förbättra 

intern och extern 

kommunikation. 

 §3, §8, §30 

 

 

*Kan även användas för att 

övervaka organisationens  

  effektivitet mot strategiska 

mål.  

 §39 

 

 

*Kan ses som ett 

managementsystem som kan 

hjälpa organisationer att 

klargöra sina visioner och 

strategier för att kunna 

genomföra dem i praktiken. 

 §19 

 

 

 

 

*BSC kan även underlätta 

förståelsen av de olika 

processerna inom 

organisationer.  

  

§45 

 

 

*Den medicinska 

professionen ser möjligheten 

med att använda sig av BSC 

därför att det sätter patienter, 

anställda och processer i 

fokus. 

§3, §46 

 

  

*BSC kan hjälpa 

organisaioner att förstå hur de 

kan skapa värde i den 

information som ges i olika 

  - 
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rapporter. 

*Kan vara ett sätt för 

organisationer att koppla 

samman deras strategi med 

organisationens budget..  

 §24  

*BSC kan även vara ett sätt 

för organisationer att beakta, 

kontrollera och styra 

verksamheten ur olika 

aspekter. 

 

§3, §25, §31 

 

  

*Det balanserade styrkortet 

kan inom organisationer 

användas  

vid horisontell styrning, 

vertikal styrning eller vid en 

styrning som är kombinerad 

av de två olika sätten. 

 § 47  

5.7 Relevans baserat på den textuella empirin  

Tabellen visar de strukturella egenskaper hos BSC som vi jämfört med vårt empiriska material. 

Vi har tittat på hur väl egenskaperna redogörs i SÄS årsredovisning och verksamhetsplan samt på 

SÄS hemsida. Därefter har vi i tabellen nedan, motiverat relevansen av egenskaperna på SÄS 

utifrån vår tolkning.   

 

En tabell av praktisk relevans baserad på den textuella empirin. Källa: Egen tabell 

Strukturella 

egenskaper  

RELEVANT  

I PRAKTIKEN 

MINDRE  

RELEVANT 

EJ 

RELEVA

NT 
*Kan användas som en 

systematisk metod för att ta 

fram, mäta och följa upp mål. 

Genom perspektivens mål i 

verksamhetsplan, samt 

resultat i ÅR. 

  

*Organisationer kan använda 

BSC som en viktig del i det 

strategiska styrningssyftet. 

BSC används för uppföljning 

av verksamhet samt 

rapportering till Regionen. 

  

*Ett tillvägagångssätt för 

organisationer att styra 

verksamheten i den riktning 

de vill. 

 SÄS har mål för 

riktning men står 

under Regionen. 

 

 

*Ett sätt att möta den 

konkurrens som finns. 

  SÄS är en 

offentlig 

verksamhet 

och har inget 

vinstsyfte. 

*Med hjälp av olika 

perspektiv (Finansiellt, kund, 

internt och lärande) kan BSC 

bidra till att långsiktiga 

strategiska mål kopplas till 

kortsiktiga åtgärder.  

SÄS arbetar utifrån sina 

perspektiv med mål- och 

mätetal. 

  

 

*BSC kan vara användbart 

för strategisk planering. 

SÄS arbetar utifrån sina 

perspektiv med mål- och 

mätetal. Arbetar även med 

strategiska delmål.  

  

 

*Användbar modell som kan 

hjälpa organisationer att nå 

sina strategiska mål. 

 Skulle även kunna 

arbeta utifrån annan 

modell för att nå 

sina strategiska mål. 
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*Kan jämföras som en 

kontrollpanel i en flygplans 

cockpit. 

Inte relevant 

hos SÄS. 

*Kan internt ge stöd för att 

information och lärande om 

olika aktiviteter som sker 

inom verksamheten 

utvecklas. 

 Medarbetar- och 

utvecklingsperspekti

vet stödjer 

verksamhetens 

interna arbete.  

 

*BSC kan vara ett sätt för 

organisationer att avlägsna 

det stora beroendet av 

ekonomiska siffror. 

 SÄS är inte en 

vinstingivande 

verksamhet. 

 

 

*BSC kan användas för att 

kunna anpassa verksamheten 

till den vision och de 

strategier som organisationen 

har.  

  Vision och 

strategier är 

grundläggand

e för all 

verksamhet 

som sätts 

igång. 

*Styrkortet kan även 

användas för att förbättra 

intern och extern 

kommunikation. 

 Teamgrupper, 

processorienterat, 

verksamhetsplan och 

ÅR 

 

*Kan även användas för att 

övervaka organisationens 

effektivitet mot strategiska 

mål.  

 SÄS arbetar med 

uppföljning som 

redogörs i ÅR och 

verksamhetsplan. 

 

*Kan ses som ett 

managementsystem som kan 

hjälpa organisationer att 

klargöra sina visioner och 

strategier för att kunna 

genomföra dem i praktiken. 

Regionen sätter strategiska 

mål för SÄS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BSC kan även underlätta 

förståelsen av de olika 

processerna inom 

organisationer.  

 

Verksamhetsplan och ÅR 

visar tydliga förklaringar av 

SÄS processer. 

  

*Den medicinska 

professionen ser möjligheten 

med att använda  

 sig av BSC därför att det 

sätter patienter, anställda och 

processer i fokus. 

SÄS arbetar med sina 

perspektiv samt utvecklat 

egna perspektiv utifrån sin 

verksamhet. 

  

*BSC kan hjälpa 

organisationer att förstå hur 

de kan skapa värde i den 

information som ges i olika 

rapporter. 

  SÄS har ÅR 

samt 

verksamhetsp

lan, men vi 

tolkar att det 

inte är för att 

skapa värde. 

*Kan vara ett sätt för 

organisationer att koppla 

samman deras strategi med 

organisationens budget..  

  SÄS har sitt 

ekonomiska 

perspektiv 

tillsammans med 

måltal. Ekonomiska 

perspektivet är inte i 

fokus. 
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*BSC kan även vara ett sätt 

för verksamheter att beakta, 

kontrollera och styra 

verksamheten ur olika 

aspekter. 

SÄS har sina olika 

perspektiv. 

  

*Det balanserade styrkortet 

kan inom organisationer 

användas  

vid horisontell styrning, 

vertikal styrning eller vid en 

styrning som är kombinerad 

av de två olika sätten. 

Regionen sätter riktlinjer för 

SÄS.  Samtidigt som ÅR, 

verksamhetsplan och hemsida 

beskriver SÄS arbete utifrån 

processer.  
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6 Slutsats 
 

 I det här kapitlet kommer vi att besvara våra frågeställningar. De kommer avslutningsvis att 

följas av en slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning.  

 

 

 Hur strategiskt motiverades och på vilket sätt tillämpades BSC på Södra Älvsborgs 

Sjukhus? 

 

SÄS strategiska motiv till införandet av BSC var att ledningen på sjukhuset ville, mer än innan 

införandet av BSC, koncentrera sig på sina uppsatta mål. Verksamheten ville även ha en tydligare 

planering och ett tydligare uppföljningsarbete. Ledningen ville ha en tydligare koppling mellan 

de olika nivåerna och en röd tråd genom verksamheten. Ett annat viktigt motiv till att BSC 

infördes på SÄS var att Västra Götalandsregionen införde BSC. Eftersom SÄS styrs under 

regionen ledde det till att sjukhuset också införde styrkortet. Sedan var det så att under den 

perioden när SÄS införde styrkortet hade en ny sjukhusdirektör börjat. Hon valde att styra SÄS 

enligt BSC- modellen vilket SÄS har fortsatt med än idag. BSC har sedan införandet hela tiden 

utvecklats och följts upp av sjukhusets ledning.  

 

Enligt respondent 2 var det oklart om det fanns utbildningar om BSC när det infördes. 

Respondenten menade att det kan ha funnits utbildningar vid införandet, men att det kan ha varit i 

form av ett antal möten. Respondent 1 menade att de inom organisationen successivt fått lära sig 

att arbeta efter modellen och uppdatera den. Personalen är även medveten om att sjukhuset 

arbetar med framgångsfaktorer och arbetar med sina verksamhetsmål, vilket automatiskt leder till 

att de får en indirekt kunskap om BSC.  

 

 Hur används BSC i praktiken på SÄS? 

 

Utifrån det analysarbete som har genomförts kan det påvisas att BSC används inom SÄS 

verksamhet. Det som kan påvisas är att det är relevant i praktiken på SÄS genom att flera av de 

strukturella egenskaperna kan kopplas till sjukhuset. Styrkortet används inte på ett praktiskt 

operativt sätt av exempelvis läkare och sköterskor. Det används istället som ett kommunikations- 

och uppföljningssätt av sjukhusdirektören och ledningen i deras dagliga arbete. Ledningens roll 

med det balanserade styrkortet är mer att rapportera till regionen. BSC används också som ett 

redskap för att visa hur organisationens strategiska mål ska uppnås och hur resultatet av arbetet 

med de strategiska målen har utvecklats. För att dessa mål ska kunna uppnås innefattar det att 

arbetet med planering av verksamheten fortskrider, vilket sedan kan kommuniceras ut med BSC. 

Styrkortet används i arbetet med de strategiska målen och för att kommunicera ut dem, det kan 

utläsas i de tabeller som har utarbetats under analyseringsarbetet. 
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6.1 Slutdiskussion 

I den teoretiska referensramen kunde vi se BSC som olika strukturella egenskaper. För SÄS del 

anser vi att den största anledningen till att sjukhuset införde BSC inte endast berodde på de 

strukturella egenskaperna. Vi anser att en väsentlig anledning och en strategisk motivering till att 

SÄS införde BSC var att de ville utveckla sitt styrningssätt för att effektivt kunna nå sina 

strategiska mål.  

 

Det som vi kunde se i studien är att en organisation formar sitt individuella BSC utifrån sitt 

perspektiv och sina behov. Vi anser att styrkortet är väldigt löst reglerat och där nästan vad som 

helst kan inkluderas. Vi tycker att BSC gränser är väldigt lösa eller breda, även om modellen 

verkar ha ett förståeligt upplägg så känns dess syfte lite luddigt. Luddigt på det sättet att forskarna 

som förespråkar modellen på något sätt säger att det kan användas till allt möjligt, att styrkortet 

kan användas för massa olika ändamål utan några begränsningar. Det leder i sin tur att modellen 

blir överflödig på ett negativt sätt och på det sättet tappar modellen den styrka som förespråkarna 

argumenterar för. Det finns inget slut på syftet med modellen, vilket vi anser är något negativt 

med modellen.  

 

Perspektiven som beskrivs inom BSC, anser vi är de enda som har någon form av fasta ramar 

som organisationer kan hålla sig inom. En rekommendation inför framtiden kunna vara att BSC 

blev mer reglerad och strukturerad för att syftet med styrkortet ska kunna fullgöras. Inför 

framtiden så tror vi att BSC kommer att få fastare gränser vilket kommer att leda till att det blir 

en tydligare modell att använda.  

 

Vi anser att syftet som BSC har inom SÄS skulle kunna uppnås på ett annat sätt, möjligtvis med 

en annan modell. Alternativet skulle kunna vara en modell som hade tydliga regler och ett 

tydligare ramverk för hur en modell ska följas. Vi anser att SÄS använder styrkortet främst som 

ett kommunikationsmedel och vi tycker att BSC utifrån våra iakttagelser främst i allmänhet kan 

användas för detta ändamål. Det anser vi på grund av att BSC-modellen saknar formell struktur. 

Med bristande formell struktur menar vi att det inte finns erkända regler för hur styrkortet ska 

användas. Avslutningsvis anser vi att det har varit lärorikt att utföra vår studie och fördjupa oss 

inom BSC och vilken användning företag kan ha av styrmetoden. 

6.2 Fortsatt forskning 

En rekommendation som vi har för fortsatta studier inom BSC-området är att studera om 

styrmodellen kan få tydligare gränser om vad modellen kan innehålla och användas till. Det 

innebär att genomföra en studie som jämför dagens BSC-modell med framtidens BSC-modell. En 

annan rekommendation är att studera hur BSC skulle utvecklats om medicinsk personal hade haft 

större medverkan i utformningen av BSC på Södra Älvsborgs Sjukhus eller på något annat 

sjukhus.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Strategiska inriktningar tillsammans med mål inför år 2010 som har tagits 

fram av regionen men är relevanta för SÄS: 

Strategisk inriktning: Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och 

europeiska forskningsprogram ska öka 

  

SÄS står till förfogande att vara delaktig i denna utveckling. Samtidigt sker arbete inom sjukhuset 

för att systematisera och organisera forskningsarbetet på ett effektivt sätt.  

Strategisk inriktning: Västra Götaland ska ha en hållbar tillväxt och utveckling som 

kommer alla till del  

 

SÄS bidrar bäst till målet genom att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen och att fullgöra och 

utveckla det uppdrag som ålagts sjukhuset.  

Strategisk inriktning: Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft i 

framtidsbranscher  

 

SÄS bidrar bäst till målet genom att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen och att fullgöra och 

utveckla det uppdrag som ålagts sjukhuset.  

Strategisk inriktning: Västra Götaland ska ha en väl utbyggd infrastruktur 

  

SÄS är en aktiv part i en väl utbyggd infrastruktur. SÄS har en stor inpendling av medarbetare och 

patienter. Sjukhuset ska verka för optimala möjligheter för denna inpendling.  

Strategisk inriktning: Regionen ska vara ledande i arbetet för att minska de egna 

verksamheternas negativa miljöpåverkan  

 Mål: Minska användningen av fossila bränslen i Västra Götalandsregionen  

Andelen tjänsteresor i privat bil ska minska till förmån för bilpool, kollektivtrafik, webb- 

och telefonkonferens.  

 Mål: Antal resta mil i tjänsten ska minska  

Antalet webb- och telefonkonferenser ska öka.  

 Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till minst 20 procent i VGR som 

helhet 

Sjukhuset arbetar med informationsinsatser för att sprida kunskap och inspiration i syfte 

att öka andelen ekologiska livsmedel.  
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 Mål: Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska  

Samverka med Västfastigheter för att genomföra energironder i Tehuset under 2010. 

Energironder och informationsinsatser där alla delar av SÄS ska vara genomgångna 

senast 2012.  

 Mål: Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska 

fasas ut  

Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier sker successivt via kemikalie-

strategiarbetet som pågår till och med 2012. Arbetet samordnas inom regionens 

förvaltningar.  

Strategisk inriktning: Regionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling i 

Västra Götaland  

Som ett led i regionens strategiska arbete ska alla förvaltningar arbeta med miljölednings-

system och miljöutbildning för alla anställda. SÄS ska ta fram ett miljöledningssystem som 

är integrerat med SÄS övergripande ledningssystem. Detta ska vara klart under 2011.  

Strategisk inriktning: Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet vid resor  

 Mål: Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Följa upp efterlevnaden 

av resepolicyn för att hitta förbättringar som ger effektivare, säkrare och mindre 

miljöbelastande tjänsteresor.  

 Mål: Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både män och kvinnor 

SÄS fortsätter, i samverkan med Västtrafik, att arbeta för att underlätta resor till och från 

arbetsplatsen med kollektivtrafik.  

Strategisk inriktning: Regionen ska skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets i 

hela Västra Götaland  

SÄS bidrar med att erbjuda och utveckla t.ex. verksamhet i form av det medicinhistoriska 

museet samt därtill kopplade aktiviteter.  

Strategisk inriktning: Regionen ska möjliggöra aktivt deltagande i kulturlivet 

  

SÄS bidrar med medicinhistoriska museets verksamhet för allmänheten och genom att 

erbjuda kulturaktiviteter till medarbetare genom erbjudanden i personalklubbens försorg.  

Strategisk inriktning: Folkhälsoarbetet ska främja hälsan så att livsstilsrelaterade sjukdomar 

minskar  

 Mål: Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska  

Vid sjukhusets psykiatriska mottagningar genomförs AUDIT, screening för 

identifiering av riskbruk resp. missbruk av alkohol, vid nybesök. Under 2010 utgår 

målrelaterad ersättning till sjukhuset om AUDIT erbjuds vid 60 procent av nybesöken 

för patienter som är 15 år och äldre inom psykiatrin.  

 Mål: Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska  
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Verksamheten vid STD-mottagningen utgör en viktig komponent för att minska sexuellt 

överförbara sjukdomar bland unga. Mottagningen arbetar med att öka sin aktivitetsgrad 

innebärande bl.a. en utökad smittspårningsverksamhet samt fler patientbesök.  

 Mål: Antalet självskador och självmordsförsök ska minska  

Idag används en skattningsskala för suicidrisk vid samtliga psykiatriska mottagningar. 

Rutiner och riktlinjer ska fortsätta implementeras på enhets- och individnivå.  

Dialektisk beteendeterapiverksamhet etableras allt mer som en metod ingående i de 

psykiatriska verksamheternas behandlingsutbud. Det är en terapeutisk metod som visat 

sig vara effektiv i behandling av självskadebeteende. Idag finns team i Borås, MUST-

området (Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo) samt Mittenälvsborg som dessutom 

arbetar åldersövergripande.  

För 2010 finns målrelaterad ersättning kopplad till suicidförebyggande arbete inom 

psykiatrin. För barn- och ungdomspsykiatrin handlar det om att ”Ta initiativ till 

suicidförebyggande arbete i samtliga 10 kommuner under kvartal 1 med uppföljning 

kvartal 4”. För vuxenpsykiatrins del är den målrelaterade ersättningen kopplad till 

utbildningsaktivitet avseende riktlinje för handläggning av suicid-/risk på 80 procent av 

öppenvårdsmottagningarna.  

 Mål: Andelen överviktiga och feta barn ska vara lägst i Sverige  

Under 2010 kommer en handlingsplan att tas fram för att beskriva hur SÄS ska 

efterleva det regionala beslutstödet för övervikt och fetma. Beslutstödet innefattar 

specifik beskrivning av länssjukvårdens ansvar avseende hälsofrämjande och 

behandlande insatser för gruppen barn och unga.  

Fysisk aktivitet är en viktig behandlande åtgärd vid övervikt och fetma. Under 2010 

kommer SÄS att samverka med externa aktörer för att medverka till utveckling av en 

ökad användning av metoden Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för barn- och unga.  

Strategisk inriktning: Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och 

sektoriella gränser  

SÄS bidrar genom att arbeta som ett hälsofrämjande sjukhus men också genom att i 

möjligaste mån upplåta lokaler bl. a. för patientföreningar.  

Strategisk inriktning: Sjukvården i Västra Götaland ska vara lättillgänglig och köfri  

 Mål: Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna  

SÄS fortsätter att arbeta med att elimininera köerna för att uppfylla vårdgarantin. 

Arbete för att förbättra tillgängligheten ska ske inom alla verksamheter på sjukhuset – 

SÄS interna mål och mätetal 5.1. Patienter/Kunder 

 Mål: Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre 

minuter  

SÄS omsätter detta mål till att gälla alla telefonsamtal till sjukhuset. Omhändertas 

sjukhusets interna mål och mätetal under 5.1. Patienter/Kunder  
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Strategisk inriktning: Att ta hand om akuta och svåra sjukdomstillstånd är sjukvårdens 

grundläggande uppgift och ska ständigt säkerställas  

 Mål: De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare  

SÄS arbetar sedan 2009 med att minska väntetiderna vid akuten (AVC) till 30 minuter. 

Dessutom finns också en regional utvecklingsplan för akutmottagningar som sjukhuset 

arbetar för att uppnå. SÄS arbetar samtidigt för att patienter som behöver plats på 

vårdavdelning ska få detta inom 30 minuter från att behovet uppstått. Se även SÄS 

interna mål och mätetal 5.1. Patienter och kunder.  

Strategisk inriktning: VGR ska ha bäst utveckling av psykisk hälsa i Sverige  

 Mål: Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka  

SÄS vill bidra till målet bland annat genom att fortsätta utveckla det hälsofrämjande 

arbetet enligt intentionerna inom nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vård-

organisationer (HFS). Detta då det är väl känt att psykisk och fysisk hälsa respektive 

ohälsa går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet innefattar bland annat uppstart av 

temagrupper på SÄS inom områdena tobaksprevention, alkoholprevention, psykisk 

hälsa, fysisk aktivitet, hälsofrämjande arbetsplats och matvanor samt deltagande i det 

nationella utvecklingsarbetet inom HFS.  

Ett mycket aktivt arbete bedrivs inom temagruppen fysisk aktivitet där Fysisk aktivitet 

på Recept (FaR) successivt startas upp på berörda kliniker. Ett pilotprojekt vad gäller 

FaR för målgruppen personer med psykisk ohälsa har startats på vuxen-psykiatrisk 

klinik och kommer att utvärderas 2010 i syfte att ligga till grund för breddinförande.  

På sjukhuset pågår ett mycket aktivt arbete med att inom psykiatrin upptäcka risk- 

respektive missbruk av alkohol genom användning av AUDIT. Under 2010 kommer 

fler kliniker på SÄS att börja använda detta. Genom att främja fysisk aktivitet och 

minska alkoholkonsumtion bidrar SÄS på ett tydligt sätt till att öka den psykiska hälsan.  

Under 2010 kommer SÄS, inom ramen för det hälsofrämjande arbetet, att fortsätta 

anordna föreläsningar och temadagar i syfte att främja såväl psykisk som fysisk hälsa.  

Inom den psykiatriska verksamheten har barn- och ungdomspsykiatrin ökat konsul-

tationen till elevhälsan. Åtgärden bör ge effekt i nästa led då elevhälsan är ett organ som 

når alla invånare i skolåldern.  

Allt fler personer erhåller möjlighet att få tillgång till specialiserad psykiatrisk vård vid 

de båda vuxenpsykiatriska klinikerna. Konsultationsuppdraget till primärvården utgör 

en grundbult i uppdraget för specialistpsykiatrin.  

 Mål: Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan  

Skriftlig vårdplan är såväl för barn- och ungdoms- som vuxenpsykiatrin kopplat till 

målrelaterad ersättning för 2010. Kvalitetsmåttet handlar inte bara om andelen patienter 

som har en skriftlig vårdplan utan även om att planen ska vara aktiv (BUP) och att 

vårdplanerna ska fortsätta att utvecklas (VUP). Viktigt är att patienterna fortsatt ska 

uppleva en hög grad av delaktighet i planering och genomförande av sin vård.  
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Strategisk inriktning: Hälso- och sjukvården ska ges på jämlika och jämställda villkor  

 Mål: Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor  

SÄS befinner sig för tillfället till i en anpassning till förändrade ekonomiska villkor till 

följd av den genomförda resursomfördelningen inom Västra Götalansregionen. På 

samma sätt har SÄS genomför utredningar kring resursfördelningen inom sjuk-huset 

och mellan de fysiska utbudspunkterna. Exempel på detta är resurfördelningen inom 

Mark-Svenljunga-området och psykiatrin. Resultatet av dessa utredningar har legat till 

grund för strukturbeslut som är under genomförande. Vidare planeras ett arbete vid 

sjukhuset för att kartlägga omotiverade skillnader i vårdpraxis mellan olika 

befolkningsgrupper.  

Strategisk inriktning: Regionens verksamheter ska ha långsiktiga, stabila och realistiska 

ekonomiska förutsättningar  

 Mål: Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av 

eget kapital  

Som tidigare nämnts befinner sig sjukhuset i en omställningsperiod med anledning av 

resursomfördelningen. Sedan 2008 arbetar sjukhuset med en anpassningsplan som 

syftar till att reducera kostnaderna med 125 mkr. Till detta kommer ett 

omstruktureringsprogram som syftar till att reducera kostnaderna med ytterligare 80 

mkr. Det sistnämnda är en effekt av effektiviseringskravet på en procent per år. Se även 

SÄS interna mål och mätetal 5.4. Ekonomi .  

 Mål: Alla verksamheter ska öka sin produktivitet  

SÄS arbetar med frågan kopplat till de ekonomiska reduktionsprogrammen. 

Kostnadsreduktionen tillsammans med arbetet att eliminera köer kommer att medverka 

till att förbättra produktiviteten vid sjukhuset.  

Strategisk inriktning: VGR:s verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt 

och säkert sätt  

 Mål: Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras  

Målet stöds av sjukhusets fokus för 2010, Säker vård, vilket innebär ett strukturerat och 

tydligt arbete mot ökad patientsäkerhet. Häri ingår en fortsatt satsning vid samtliga 

kliniker enligt konceptet patientsäkerhetsdialgoer. SÄS fortsätter också att systematiskt 

arbeta med riskanalyser både vid uppföljning av nuvarande arbetssätt och vid 

introduktion av nya verksamheter/arbetssätt. SÄS använder ett IT-baserat 

avvikelsehanteringssystem för all rapportering av riskhändelser och vårdskador. 

Allvarliga skador och risker analyseras systematiskt..  

Under 2010 sker en fortsatt utveckling och implementering av en IT-baserad modell för 

fortlöpande och ”tvingande” registrering av vårdrelaterade infektioner (VRI) respektive 

orsak till antibiotikaordination.  

I sjukhusets överenskommelse 2010 finns även målrelaterad ersättning kopplad till 

området säker vård och bl.a. minskning av VRI, se 8.4. Målrelaterad ersättning.  
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Strategisk inriktning: Bästa möjliga vård för patienten ska säkerställas genom systematisk 

uppföljning av vårdresultat  

 Mål: Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella jämförelser av 

vårdens kvalitet  

SÄS deltar i samtliga kvalitetsregister och arbetar aktivt för att uppnå goda resultat.  

Uppföljning sker löpande och handlingsplaner tas fram för att förbättra resultaten då så 

erfordras. Se även SÄS mål och mätetal 5.1. Patienter/Kunder 

 Mål: Bemötandet av patienter ska förbättras  

SÄS genomför utbildning och uppföljning kring bemötande. Se även 10.1. 

Verksamhetsuppdrag 

Strategisk inriktning: VGR ska vara en attraktiv arbetsgivare, konkurrenskraftig både i 

relation till andra regioner och landsting och till omgivande privat sektor  

 Mål: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska  

I den årliga lönerevisionen styrs medel för att långsiktigt utjämna osakliga löne-

skillnader mellan män och kvinnor med likvärdiga arbeten. Inför varje lönerevision 

analyseras löneskillnaderna ur ett genusperspektiv avseende lika arbete. Om osakliga 

löneskillnader upptäcks åtgärdas dessa direkt i den kommande lönerevisionen.  

 Mål: Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska  

SÄS har tillsammans med Hälsan och Arbetslivet utvecklat en modell för att minska 

frånvaron, dels genom tidiga åtgärder, dels via rehabiliterande åtgärder för långtids-

sjukskrivna. Målet är att frånvaron ska minska ytterligare genom ett systematiskt arbete.  

 Mål: Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell 

utvecklingsplan.  

Utifrån en utvecklad modell för mål- och utvecklingssamtal identifieras medarbetares 

mål, vilka beskrivs i en individuell mål och utvecklingsplan som årligen följs upp 

avseende resultat.  

Därutöver pågår ett sjukhusövergripande arbete avseende ”samordnad bemanning” där 

kompetensanalysen utgör en viktig grund och förutsättning för både team- och 

medarbetarutveckling.  

 Mål: Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska  

Antalet anställda ska minska under 2010. SÄS ska totalt minska med 300 årsarbetande 

tillsvidareanställda fram t.o.m. 2011. En utveckling av SÄS interna bemanningsservice 

kommer ytterligare att minska behovet av dyra bemannings-lösningar.  

 Mål: Andelen anställda med ofrivilliiga deltidsanställningar ska minska  

En kontinuerlig kartläggning görs av antalet medarbetare som är ofrivilligt 

deltidsarbetslösa. Under 2010 är målet att ingen ska vara ofrivilligt deltidsarbetslös. I 

samband med rekrytering eftersträvar SÄS heltidsanställningar.  
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 Mål: Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska  

SÄS arbetar långsiktigt med att minimera kostnaderna för bemanningsföretag 

genom att försöka säkra framtida kompetensförsörjning. En annan åtgärd är att 

genomföra kontroller för att säkerställa att personal inom bemanningsföretag 

inte är anställda inom Västra Götalandsregionen. Frågan är dock 

mångfacetterad och en regional handlingsplan behövs.  

SÄS Strategiska frågor:  

Den viktigaste framtidsfrågan för sjukvården är att den bedrivs och utvecklas 

utifrånpatienternas/kundernas behov. 

Resurser och insatser ska i första hand organiseras, styras och följas med fokus på 

patientens behov och inte sjukvårdens egen organisation eller intresseområden. Ett sätt att 

åstadkomma detta är att arbeta processinriktat med utgångspunkt från 

patient/diagnosgrupper, och forma ett arbetssätt därefter.  För att säkerställa att 

patientperspektivet får reellt genomslag, måste också den processinriktade delen av 

organisationen få lika stor tyngd i ledningsorganisationen som den resursinriktade. I 

sjukvårdens ledningsorganisation kompletteras resursorganisationen med en 

processorganisation.  

 

SÄS patienter ska få sin vård när hon eller han behöver den. Tillgänglighet till sjukvården 

måste vara en självklarhet. SÄS arbetar aktivt med att tillse att vårdgarantin hålls, att alla 

köer avvecklas på sikt samt att valfrihetspatienter i första hand erbjuds vård inom 

sjukhuset. 

 

Patienter/kunder ska bli väl bemötta, få korrekt information, känna sig delaktiga i sin 

vård samt få den behandling de behöver.  

 

Det är viktigt att sjukhuset kan erbjuda en säker vård. För patienten ska det också vara en 

självklarhet att hon/han blir omhändertagen på ett säkert sätt. En viktig strategisk fråga är 

därför att säkra sjukhusets vård och system så att inte onödiga vårdskador uppstår.  

 

Från en grund med en ekonomi i balans, med en utveckling mot en kraftigt ökad 

produktion, är nästa steg att fokusera på och följa upp resultaten i vården. Ger SÄS en 

tillräckligt bra vård? Resulterar sjukhusets insatser i bättre hälsa och bättre livskvalitet? 

För att ytterligare utveckla vården och öka dess effektivitet måste mätning och 

uppföljning ske av de insatser som görs. Sjukvården, liksom all annan verksamhet, måste 

ständigt ha fokus på att resurserna används produktivt och effektivt. Som offentlig 

förvaltning, där sjukhuset förvaltar invånarnas skattemedel för att åstadkomma så mycket 

och så bra vård som möjligt för våra patienter, är det extra viktigt att resurserna används 

effektivt. Med patientperspektiv och ett processorienterat arbetssätt ökar 

förutsättningarna för en hög produktivitet och effektivitet. Det är viktigt att öka 

sjukvårdens produktivitet, men det är än viktigare att utveckla sjukvårdens effektivitet, 

det vill säga vårdens resultat ställt mot resursinsatserna. 
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En viktig del i att tillse att sjukvårdens resurser används på ett effektivt sätt, är att den 

vård som erbjuds är evidensbaserad. En evidensbaserad vård innebär en medveten och 

systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund. Idag utnyttjas 

inte de forskningsresultat som finns tillräckligt. Nya metoder börjar tillämpas i vården 

utan att ha prövats tillräckligt vetenskapligt. Andra metoder som blivit föråldrade 

fortsätter att användas. Det finns stora potentiella vinster i att konsekvent tillämpa ett 

evidensbaserat arbetssätt.  

 

En viktig strategisk fråga är också den regionala samordningen av vårdutbudet och 

samarbetet mellan sjukhusen och de olika vårdnivåerna. Den regionala styrningen och 

samordningen bör utvecklas och hållas samman. En tydlig, samordnad styrning och 

planering med distinkta rollfördelningar och regelverk kommer att underlätta 

effektiviseringen av verksamheten. Effektiva gemensamma lösningar med fokus på 

kärnverksamheten skulle kunna ge goda kvalitativa och ekonomiska effekter. 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
Berätta om dig själv 
Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

Hur länge har du arbetat på SÄS? 

 

Om BSC 
 

Motiv 
Vad är orsaken till att BSC infördes i SÄS verksamhet? 

På vilket sätt gör ni era medarbetare medvetna om att ni använder er av BSC inom 

verksamheten? 

Används styrkortet så som det var tänkt från början? 

Vad är syftet med BSC inom er verksamhet? 

Hur använder era läkare och sköterskor innehållet i BSC? 

På vilket sätt skiljer sig användningen av styrkortet åt på sjukhusets olika nivåer? 

Hur mycket engagerar du dig i att rapportera enligt BSC systemet till ledningen (en högre 

chef)? 

Anser du att styrningen på sjukhuset skulle kunna genomföras utan BSC? 

Vad anser du om vilka positiva och negativa faktorer BSC har för er verksamhet? 

 

Tillämpning 
Vilka var delaktiga vid införandet av BSC i er verksamhet? 

Anser du att det finns något som är omständigt vad det gäller implementeringen av BSC? 

Hur lång tid tog det att implementera BSC i er verksamhet och hur gick det till? 

Styrdes verksamheten på ett effektivare sätt innan implementeringen av BSC eller anser 

du att styrningen är effektivare nu? 

Hur har du fått din kunskap om BSC? 

Vad har ni för utbildningar om BSC för era medarbetare (ledningen, mellanchefer, 

läkarnivå, sjuksköterskenivå, undersköterskor)? 

Hur går utbildningarna till i stora drag? Är de obligatoriska? 

Hur utvärderas och utvecklas arbetet med BSC? 

Arbetar du med uppdateringen av BSC på SÄS?   

 

Användning 
Anser du att användningen av BSC borde utvecklas inom verksamheten, finns det något 

som borde utvecklas inom verksamheten? 

I vilket sammanhang använder du BSC i ditt arbete? 

Är användningen av BSC nödvändigt på något sätt för dig i ditt arbete? I så fall hur? 

Hur använder ni BSC inom SÄS? 

Vad anser du om hur användbart BSC är? 

Vilken av sjukhusets nivåer anser du har mest användning av BSC i sitt arbete? 

Hur syns det praktiskt att BSC används i verksamheten? 
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Används BSC som komplettering till årsredovisningen, i så fall om det gör det, på vilket 

sätt? 
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Bilaga 3 
 

Här nedan kan ni ta del av de intervjuer som vi har genomfört på Södra Älvsborgs 

Sjukhus. 

 

Intervju 1 
 

Vi har valt att intervjua två respondenter på SÄS. Respondent 1 (Ulf) som är 

controllerchef på SÄS kom vi i kontakt med via mail. Innan intervjun skickade vi våra 

frågor (se bilaga 2)för att förbereda Ulf Lindberg inför intervjun. Intervjun genomfördes 

hos controllerchefen på SÄS den 28 april 2011. En sammanställning av intervjun har 

gjorts i nedanstående text.  

 

Ulf inledde med att berätta om vilka olika befattningar han har haft och han började på 

SÄS som ekonom -99 och har arbetat på SÄS i 12 år. I början på 2000- talet gjorde SÄS 

en omorganisation som gick i olika områden eller divisioner som han kallar det. Därefter 

blev han ansvarig ekonom för ett av områdena med underställd personal. Detta varade 

fram till våren 2008 då organisationen bröts upp och i samma veva så centraliserades 

ekonomifunktionen. Ulf fick då ansvaret att samla en del av ekonomifunktionen och 

bygga upp en controllerenhet. Det innebär att ekonomifunktionen på sjukhuset idag 

består av två delar, en controllerenhet och en ekonomienhet. Ekonomienheten har fokus 

på det externa som ligger i den kamerala delen på bokföring och kalkyldelar. Ulf 

förklarade att hans funktion eller hans enhet jobbar inåt i verksamheten med 

ekonomistyrning och stödjer chefer i operativa ledningar när det gäller ekonomi, 

uppföljning, analys och budgetering. Så Ulf arbetsuppgift idag är att leda åtta stycken 

controllers samtidigt som han också jobbar med ekonomiuppgifter för 

ekonomifunktionen. 

 

1§) Ulf berättade att SÄS har ett balanserat styrkort och han nämnde att han var osäker på 

när SÄS införde det balanserade styrkortet. Respondenten fortsätter med ”Sjukhuset är ju 

en del av Västra Götalandsregionen och Västra Götalandsregionen har en form av 

balanserat styrkort”.  

Ulf gick in på att regionen bildades 98-99 och att SÄS under den perioden införde det 

balanserade styrkortet. I samband med att sjukhuset gjorde en omorganisation år 2000 

fick SÄS en ny sjukhusdirektör och det sjukhusdirektören ville fokusera på, var att hitta 

en modell för hur SÄS skulle arbeta med planering och styrning av sjukhusets 

verksamhet. I planeringen ingick det att definiera ett antal punkter som vision, 

verksamhetsidé och strategiska mål . Ulf går in på att sedan 2000-2001 har SÄS arbetat 

på detta sätt och för att försöka fånga helheten i sitt planeringsarbete så har de delat upp 

sina mål i ett antal perspektiv. Han nämner att SÄS arbetar med ekonomiperspektivet och 

de har även medarbetarperspektivet. De har patient/kundperspektiv och ett 

utvecklingsperspektiv och därunder har de då sorterat in vad de ser som viktiga mål att 

arbeta med. Ulf menade även att SÄS arbetar med ett års cykel och att de försöker fånga 

de målen, som ska vara mer långsiktiga under en tre års period.  
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Motiv 

2§) Ulf går sedan över till att besvara vad som var orsaken till att BSC infördes i SÄS. 

Ulf menade att bakgrunden eller orsaken till att SÄS arbetade på detta sätt var 

”Bakgrunden eller orsaken till att vi arbetade på detta sättet det var ju att dels så var det 

ju ingick det ju i själva regionens styrmodell att jobba med balanserade mål och styrkort 

och samtidigt är det ju ett bra sätt att konkret tala om vad är våra viktigaste mål och vad 

är det vi vill uppnå i vår verksamhet”. Samtidigt nämner Ulf att det är ett bra sätt att 

konkret tala om vad som är SÄS viktigaste mål och vad det är de vill uppnå i sin 

verksamhet.  

 

3§) Vidare gick vi in på vilket sätt SÄS gör sina medarbetare medvetna om att de 

använder sig av balanserat styrkort inom verksamheten. ”Alltså vi pratar ju egentligen 

aldrig om hur vi jobbar med balanserat styrkort och så utan vår modell bygger på att vi 

har ett antal mål som vi vill jobba med och det är ju mer de här perspektiven som på 

något sätt ska fånga verksamheten, som jag sa innan, det ekonomiska perspektivet. Du 

har patient/kund alltså det var patienterna som vårdas här du har medarbetare och du 

har processer och utveckling och utifrån de definierar vi ett antal strategiska mål som är 

viktiga för sjukhuset och det kommuniceras ut då. Det är snarare perspektiven som 

genomsyrar verksamheten och i planeringen och även de mål som sjukhuset har arbetat 

fram som är viktiga”.  

 

4§) En kompletterande fråga till hur medarbetarna blir medvetna om balanserat styrkort 

blev hur SÄS kommunicerar ut sina mål. Ulf menade då att: ”När sjukhuset upprättar sin 

verksamhetsplan eller sjukhusdirektören upprättar sin verksamhetsplan där han då 

beskriver vad som ska göras och hur det ska göras. Där ingår ju sjukhusets mål och på 

samma sätt så är det respektive verksamhetschef som ska upprätta en verksamhetsplan 

som beskriver vad han eller hon ska göra och på vilket sätt. I verksamhetsplanen ingår ju 

då de målen som är viktiga för sjukhuset som SÄS måste arbeta med och genomföra. Det 

blir ju verksamhetscheferna då ytterst som får ta vid. Sedan blir det uppföljning på det, i 

verksamheternas rapporter, som bygger på de perspektiven och de här målen och de 

ligger också till grund för sjukhusets rapportering utifrån de mål o uppdrag som har 

kommit till dem”.  

 

5§) Ännu en kompletterande fråga som vi ställde var om regionen sätter upp mål för 

SÄS. Respondent 1 svarade då: ”A det gör de samtidighet har vi våra egna utifrån vad vi 

ser som viktigt både de regionala målen och våra egna trillar ju ner till respektive 

verksamhet som kanske har egna då som vi anser som viktigt också så det kan ju bli 

väldigt många mål och det är det som är vårat, inte, problem idag men vi har, vi jobbar 

med väldigt många mål och ska man se till teori och annat så ska det snarare vara ett 

fåtal men så är det”.     

 

6§) Vi undrade även om SÄS använde styrkortet så som det var tänkt från början. Ulf 

menar att de kan ha utvecklat vissa delar, men grunden är ändå detsamma.  
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7§) Dessutom ville vi gärna ha reda på vad syftet är med BSC inom SÄS och hur 

användbart respondenten anser att BSC är inom verksamheten. Han nämnde då att det är 

att fokusera på att dels att ha en modell för ledning och styrning, dels att fokusera på vad 

som ska göras.  Ulf menade att det är viktigt att ta reda på vilka deras viktigaste mål är 

och vad det är de vill uppnå. Det är även användbart på det sättet att de beskriver sina mål 

och sin verksamhet i sin verksamhetsplan. Det är oerhört användbart menade Ulf 

eftersom SÄS då synliggör vad de ska göra.  

 

8§) Ytterligare en fråga blev hur läkare och sjuksköterskorna använder sig av innehållet i 

BSC. Ulf menade då att: ”Ja, alltså målet som definieras då kan ju inbegripa att de i 

själva genomförandet… Vi har ju ett mål av att ha ekonomibalans, till exempel att det ska 

vara resultat noll vid årets slut det krävs ju allas delaktighet, allas förståelse för hur man 

ska tänka och agera. Tänker man; att vi inte ska ha några väntetider till vården till 

exempel det är ju också något som är viktigt för oss idag. Att vi vill ha hög tillgänglighet. 

Den tillgängligheten kan inte jag göra någonting åt. Utan den tillgängligheten sker ju i 

arbetet på akutmottagningen, på avdelningar. Det är ju arbetet där som kan utvecklas 

och i och med att vi synliggör våra strategiska mål och jag är inte säker på att det 

kommer alla till kännedom, men de finns ju ändå beskrivna och det kommer ändå ligga 

till grund för hur vi planerar och genomför arbetet så kommer alla i kontakt med det på 

något sätt och det måste finnas en röd tråd ifrån att definiera målet till att det händer 

något då. Skulle jag gå och fråga en läkare eller sköterska om BSC så skulle de ju inte 

veta någonting. Men däremot om man översätter det till deras språk då, det här med 

tillgänglighet och vad gör ni för att kunna ta emot patienterna inom rätt tid då kan man 

ha en dialog om vad de faktiskt gör men då blir det ju mer utifrån själva målet så att 

säga. Det här har vi satt upp som ett strategiskt mål och hur jobbar ni med detta. Som 

sagt, man kallar det olika saker” 

Ännu en fråga var att ta reda på vilket sätt som användningen av BSC skiljer sig åt på 

sjukhusets olika nivåer. Ulf menade att sjukhuset har ett antal mål, strategiska mål som per 

automatik gäller även för underliggande nivåer. De underliggande nivåer kan lägga till egna om 

man vill. Det som sjukhuset anser är viktigt för sjukhuset, det gäller för alla och det kan man inte 

välja bort.  

 

9§) Vi ville även ta reda på i vilken utsträckning som Ulf engagerar sig i att rapportera 

enligt BSC till ledningen och Ulf menade att han mer gör det för sin egen del. Han 

menade att han ingår i ekonomifunktionen och de har ju också en verksamhetsplan med 

strategiska mål, så att han har ju en chef i det arbetet, likväl som de har underställd 

personal. Ulf nämnde även att han inte är så involverad i att rapportera ytterligare till 

ledningen i någon form av system. Det görs i en sjukhusrapport som upprättas i samband 

med del- och årsredovisningar. Där finns en gruppering som jobbar utifrån det. Där är Ulf 

inte involverad utan det är mer andra medarbetare, hans kollegor som arbetar med det 

menade Ulf. ”det är en kollega till mig, hon sitter jämte här så att det är ju inom 

ekonomidelen ändå men vi har olika..eehh vi har olika ansvar och områden och just när 

det gäller verksamhetsplan och när det gäller rapportering till regionen och när det 

gäller dialoger med våra beställare så är det en annan person som..alltså min kollega 

här Annika som jobbar med dem bitarna ”. Ulf menade att han engagerar sig på det sättet 

att han läser och tar till sig om vad som händer på sjukhuset. Det finns däremot inget 



 

- 8 - 

direkt system nu som de aktivt arbetar i utan de sammanställer detta i wordformat som 

underlag för dialoger, diskussioner och vidarerapportering 
 

10§) Ännu en fråga var om Ulf ansåg att styrningen på sjukhuset skulle kunna 

genomföras utan BSC och Ulf trodde inte att man kan styra framgångsrikt om man inte 

har mål. Ulf menare att ingen är perfekt. Det finns ingen verksamhet, eller ingen tillvaro 

som är perfekt och man kan alltid bli bättre. Oavsett vad man kallar det tror Ulf inte att 

man kan styra framgångsrikt utan mål. 

  

11§) Det vi även undrade var vad Ulf anser om vilka positiva och negativa faktorer BSC 

har för SÄS verksamhet där han då svarade: ”Ja, alltså..de positiva delarna då är det ju 

att det hjälper oss att fokusera på ett antal saker i och med att vi har ju avgränsat oss att 

det här ska vi jobba med. Nackdelen, nackdelen är ju att vi tenderar att ha för många mål 

att jobba med vilket kan försvåra fokusering. Och vi kommer ju alltså att se över hur 

vi,..hur vi planerar det här framöver. Så kanske inför 2012 så har vi gjort en 

förbättring”. 

 

Tillämpning 

12§) När vi nämner frågan om vilka som var delaktiga vid införandet av BSC i SÄS 

verksamhet nämner Ulf att: ”För sjukhuset innebär balanserat styrkort att arbeta med 

mål, att arbeta med den plan som SÄS lade fast år 2000. Då innebar det egentligen att 

alla egentligen var involverade i BSC- processen som sjukhusledning och 

stabsledningar”. När Ulf går in på om det finns något som är omständigt vad gällde 

implementeringen av BSC nämner respondenten att han inte tror att det finns något 

omständigt om han tänker tillbaka. Ulf sade att: ”om jag ser det rent generellt så finns det 

alltid något som är omständlig när det gäller att föra in någonting och det är ju 

förankring, alltså förankringsprocessen är ju olika så att man skapar förståelse för själva 

modellen samt syftet, vad man vill uppnå med den”. Ulf nämner att han inte kan dra sig 

till minnes att det var några problem. Respondenten fortsätter med ”För vi byggde detta 

själva och från början var det en ganska bred förankringsprocess så det såg jag inget 

problem för vår egen del. Men generellt sett så är ju förankringen så alla förstår och kan 

förhålla sig till modellen”.  

 

13§) Vi ställde en kompletterande fråga om det var läkare eller personal från lägre nivåer 

som var med och bestämde på mötena. Ulf svarade att under införandearbetet blev det ett 

förankringsarbete, Respondent 1 är inte riktigt säker på att själva byggandet skedde 

utifrån ett brett perspektiv och menar att ledningen måste ha styrt det. 

  

14§) Ulf svarade därefter på frågan om hur lång tid det tog att implementera BSC i SÄS 

verksamhet och hur det gick till. Respondenten menar att det är ju en implementering och 

det kan ju ta alltifrån en väldigt kort tid till lite längre. Han fortsätter med: ”Vi har ju 

alltid försökt utveckla vår planering och hur vi väljer att planera vår verksamhet och hur 

vi väljer att följa upp vår verksamhet. Så att ända sedan vi började med att arbeta på det 

sättet så har vi hela tiden försökt att utveckla detta och förbättra det. Sedan kallar ju inte 

vi visserligen att vi har balanserade styrkort utan vi har ju vår planeringsmodell där vi 
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uttrycker oss i ett antal mål, det är ju ändå ett uttryck av att vi har någon form av 

balanserat styrkort”. 

 

15§) En kompletterande fråga blev då om modellen som SÄS arbetar med, är balanserat 

styrkort med andra benämningar. Ulf menade då: ”Ja precis, så att implementeringen i 

grunden gick ju ganska snabbt tror jag om jag minns rätt sen, gäller det att utveckla och 

förfina och så, så att man inte hittar rätt det första man gör så det gäller att utveckla och 

förbättra. Man lär sig ju av, man lär sig med tiden, efterhand, och sen förbättrar man”. 

 

16§) Vi undrade även om verksamheten styrdes på ett effektivare sätt innan 

implementeringen av BSC eller om Ulf anser att styrningen är effektivare nu. Ulf menade 

att den frågan gäller innan hans tid på SÄS och att han därför inte kommer ihåg hur 

sjukhusets planering såg ut. Ulf nämnde att han inte har bra underlag för hur det såg ut 

innan de införde det nya arbetssättet med planering och uppföljning av verksamheten. 

Respondenten menade att SÄS borde haft någon form av planeringsmodell och det måste 

man ju ha i stora organisationer, menar han.”Vi har alltid arbetat med någon form av 

målstyrning för vår verksamhet och vad som skett sedan år 2000 är att vi fokuserat ännu 

mer på mål och styrtal i vår planering och uppföljning. Utifrån den modell som vi 

tillämpar för planering och styrning ingår BSC som en del, vilken vi uttrycker genom 

våra fem perspektiv med underliggande mål och styrtal”. 

 

17§) Vi frågade även om hur respondent 1 fått sin kunskap om BSC. Vi undrade om han 

möjligtvis fått en utbildning inom BSC eller om han hade kunskap från början. Ulf 

svarade att det inte har varit någon utbildning inom det balanserade styrkortet. Han 

menade att det var i samband med att modellen byggdes och i samband med det att alla 

fick lära sig hur det såg ut.  Han menade att han lärt sig om hur det balanserade styrkortet 

sett ut successivt. SÄS har inga utbildningar om balanserat styrkort för sina medarbetare 

men att det kan hända att det finns regionala utbildningar menade Ulf.  

 

18§) Därigenom gick vi vidare till frågan om hur arbetet med BSC utvärderas och 

utvecklas och respondent 1 svarade att det är viktigt att när man utveckla någonting, 

måste man utvärdera vad som är bra och vad som är dåligt. Utifrån det så kan man 

utveckla arbetssätt med BSC. Ulf menade att SÄS är i ett skede där de har kunnat 

konstatera att det ligger rätt i tiden att göra en översyn och fundera på hur ska kunna 

förbättra och utveckla sina nuvarande modeller för hur de planerar och styr sina 

verksamheter. Ulf nämnde även att den som ytterst har beslutet är sjukhusdirektören men 

nu har de en ny direktör från februari och ”det blir en naturlig effekt eller det blir en 

konsekvens av att man är ny, att man ser över hur man arbetar. En direktör vill på något 

sätt ha det på sitt sätt, det blir lite grann så, det blir en naturlig utveckling”. 

 

19§) Vi undrade även hur uppdateringen av BSC går till på SÄS och nämnde att han själv 

arbetar med uppdatering av balanserat styrkort och att han är en av dem som bidrar till att 

utveckla sättet för hur de styr och leder. Ulf ansvarar, tillsammans med flera andra 

medarbetare om uppdateringen och menade att det inte kan vara en ensam individ som är 

fullt ansvarig att enbart arbeta med BSC. Det är någonting som de utvecklar och de 

arbetar på bred front när det gäller att ta fram de här målen. Inför 2011 arbetade SÄS med 
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målen på så vis att de har ju en vision, verksamhetsidé och en värdegrund som fungerar 

som en sorts ram för SÄS. De arbetar med SWOT för att kunna identifiera sina styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter och utifrån det arbetar de fram sina strategiska mål. Ulf 

menade då att SÄS inför 2011 hade ett upplägg som fungerade ganska väl.  De hade olika 

funktioner som träffades och arbetade fram förslag på SWOT. De fick därigenom ett 

ganska stort bruttomaterial som sedan då fick vidarearbetas av alla verksamhetschefer 

och sedan så träffades de i sjukhusledningen. Så de arbetar ändå med att fånga väldigt 

mycket, väldigt brett och sedan smalna av det så att sjukhusledningen kunde göra det 

sista och koncentrera det till ett antal punkter. På samma sätt när det gäller strategiska 

mål så gjorde de så att de arbetade väldigt brett ur olika funktioner eller grupperingar för 

att sedan trappa ner det till de mål som de ändå satte upp för 2011 års verksamhet.  

 

Användning 

20§) Vi gick vidare till frågan om Ulf anser att användningen av BSC borde utvecklas 

inom verksamheten och då nämnde Ulf att på vilket sätt man jobbar med planering, 

styrning, uppföljning av en verksamhet måste ju alltid utvecklas så att det passar i tiden 

och så att det passar krav från omgivning eller från ägare. Vidare menade han att dessa 

faktorer aldrig får vara något statiskt på något sätt utan måste alltid utvecklas. Han 

fortsatte med att SÄS kommer se över hur de planerar sin verksamhet inför 2012 och det 

kommer innebära att de sannolikt kommer göra vissa justeringar och förändringar i den 

modellen som de har. Dock menade Ulf att de inte kommer komma ifrån att de har ett 

antal strategiska mål som de måste arbeta med. ”För någonstans måste man ju ge ett 

uttryck för vad SÄS ska fokusera på”, sedan kanske det kan bli att vi fokuserar på något 

färre mål”. Ulf menade att det är väl det som han kan känna att SÄS borde utveckla. Det 

är att fokusera på något färre mål, men han menade att de samtidigt har krav från ägare 

och även vad de själva ser som viktigt att jobba med.  

 

21§) Respondent 1 kunde även svara på vilket sammanhang han använder sig av BSC i 

sitt arbete. Ulf menade att SÄS varje månad arbetar med de här målen och varje månad så 

gör de någon form av rapport på olika nivåer.  Framförallt är det ju delårsrapporterna där 

de mer handgripligen går in och analyserar de olika målen och var de står. Det är 

någonting som är löpande i uppföljningsarbetet både för den enskilda verksamheten och 

för sjukhuset som helhet. 

 

22§) Vi gick därefter över till frågan om användningen av BSC är nödvändigt på något 

sätt för Ulf i hans arbete och i så fall hur. På den frågan svarade Ulf att de konkretiserar 

sina mål och att de följer upp dem. Det är viktigt för alla och inte bara för honom själv 

utan för alla som har ett ansvar. Alla på något sätt måste bidra till att man når målen för 

de kan ju inte bara finnas där för syns skull. Sätter man upp mål som SÄS ska arbeta med 

så är det allas uppgift att försöka bidra så att de kommer dit. 

 

23§) En kompletterande fråga till den ovanstående blev om hur Ulf känner att han i sin 

tjänst bidrar till BSC. Respondenten svarade då att de följer upp sjukhusets verksamheter 

och en del av det är för att kunna rapportera vidare till regionen. Det innebär att man 

måste använda sig av den redovisning som respektive verksamhet har gjort. Sedan har de 

mål där de kan fånga utdata för att se hur de ligger till på sjukhusnivå. För Samtliga 
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anställda som arbetar med någon form av uppföljning är det viktigt att bygga 

uppföljningen utifrån vad man har satt för mål då är det så att de här målen eller 

balanserat styrkort är viktiga menade Ulf.  

 

24§) När vi frågade om vad Ulf menar med utdata svarade han: ”Det är kanske ett internt 

ord, ska man kunna följa något sätter man ett mål så måste man ju kunna följa upp det på 

något sätt, man måste ju ha ett mätetal. Man måste kunna veta hur på vilket sätt jag ska 

kunna följer upp målet så att jag vet att jag når målet eller att jag inte når målet och då 

har vi ett begrepp som heter utdata så att vi behöver ha data för att kunna följa våra mål 

så att vi kan följa upp så att vi utvecklas i rätt riktning eller att vi behöver vidta åtgärder 

för att kunna korrigera och det är ju i all form av data som vi behöver, ekonomidata till 

exempel då har vi ju resultatrapporter och så på alla ansvarsnivåer. Det är ju till 

exempel ett uppdrag som åligger varje verksamhetschef att resultatet ska vara plus minst 

noll vid året slut. Vi är ju en anslagsfinansierad verksamhet, det innebär att vi får ett 

anslag, vi får ett tak så att säga att med det här kan ni bedriva er verksamhet inom då, är 

vi duktiga och gör det som vi ska och så ska vi ge patienterna rätt vård men vi ska också 

ha ett resultat som är plus minus noll så att intäkter och kostnader är lika stora. Det 

uppdraget har ju varje verksamhet därför följer vi ju resultat varje månad”. 

 

25§) Vi frågade även hur SÄS använder sina balanserade styrkort och Ulf menade att om 

vi kollar tillbaka några år så har de använt sig av olika tekniker för att arbeta med detta. 

Ett tag hade dem ett IT- verktyg som heter Cockpit. Det är ett IT-verktyg för balanserad 

styrning där man arbetar med målet man vill uppnå men systemet har de slutat med. De 

övergick till en planering och uppföljning i wordformat. Vi ville även ta reda på hur SÄS 

använder sig av BSC inom verksamheten och Ulf nämnde att de har en modell för hur de 

planerar sin verksamhet och där ingår att definiera strategiska mål. Ulf nämnde att SÄS 

har arbetat med en tre års period även fast de har en planering för varje år så vill de ha ett 

mål som ska gälla i en treårsperiod.  

 

26§) En kompletterande fråga som vi ställde var om SÄS skulle arbeta på ett annat sätt 

om BSC inte funnits inom verksamheten. Ulf menade: ”Nej, alltså jag tror ju att oavsett 

vad man kallar det alltså om man kallar det balanserat styrkort eller vad det nu kan vara 

så finns det ju ändå ett antal viktiga fundament i hur man planerar en verksamhet, hur 

man leder en verksamhet. Man måste ha de här mjuka värdena, som man måste ha en 

affärsidé, man måste ha en form av vision, det tror jag är oerhört väsentligt”. Ulf gick 

vidare in på att företag som inte har en affärsidé affärsplan eller mål med i sin 

verksamhet, överlever inte.  

 

27§) Vi undrade även om vilken av sjukhusets nivåer som Ulf anser ha mest användning 

av BSC i sitt arbete och då gick Ulf in på att det finns tre stycken nivåer på SÄS. De har 

direktörsnivån, verksamhetsnivån och enhetsnivån och den sistnämnda omfattar 

avdelningar och mottagningar. Ulf menade att alla delar egentligen är viktiga. 

”Någonstans handlar det ju om att det ska vara känt”. ”Fast man säger sjukhusnivå och 

verksamhets- eller klinikdelen så innebär det inte att den lägsta nivån inte är lika viktig 

för den är lika viktig. Så att alla nivåer är nog berörda på ett eller annat sätt. Alla 

nivåerna har ett ansvar för att SÄS når målet”. 
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28§) Vi undrade även hur det praktiskt syns att BSC används i verksamheten och Ulf 

menade att det syns i deras uppföljningsarbete. När de följer upp sina mål och när de 

analyserar och skriver rapporter utifrån de här målen. ”Det syns ju på det sättet att vi 

faktiskt arbetar med de här målen och att vi försöker konkretisera dem och arbeta med 

dem på alla nivåer och det innefattar även den lägsta nivån”. Det är ett antal gånger som 

man faktiskt ser det i verksamheten och även konkret när de gör sina delårsrapporter både 

för verksamhetsnivå och för SÄS. Ulf drog ett exempel med att de har ett mål. Ett 

exempel är ”Andel kliniker som upprättat och styr efter en produktionsplan”. Det innebär 

där SÄS vill föra in en produktionsplan som ligger till grund för verksamheten. Det går ju 

inte enbart att göra på övergripande nivå utan man måste ju värdera. Detta kan göras 

genom att dels titta tillbaka, hur det har sett ut och dels göra en prognos framåt. 

 

29§) En annan fråga var om BSC används som komplettering till årsredovisningen och 

om det gör det, på vilket sätt. Ulf menade då att i årsredovisningen som är en form av 

verksamhetsberättelse, där gör SÄS egentligen en tillbakablick av verksamhetsplanen. 

SÄS beskriver där hur det egentligen blev och hur det gick till, så det är ju en ganska 

omfattande årsredovisning som de gör menade Ulf. Årsredovisningen innefattar även 

måluppfyllelsen som är de olika mål som de uttryckt att de ska arbeta mot.   

 

Intervju 2 

 
Vår andra intervju genomfördes med Lise-Lotte Risö Bergerlind den 6 maj. Respondent 2 

är process- och utvecklingschef på SÄS. Lise-Lotte är läkare, psykiater och legitimerad 

psykoterapeut och har arbetat som linjechef på SÄS innan hon blev processchef, för snart 

fyra år sedan. Hon har varit verksamhetschef och områdeschef för psykiatrikliniken fram 

till för fyra år sedan.   

 

Motiv 

30§) Lise-Lotte var osäker på vad orsaken till att SÄS införde BSC i SÄS verksamhet var 

och sade: ”Att vi införde det, kan jag inte riktigt säga. Jag satt på den tiden också i 

sjukhusledningen, i min roll som områdeschef då.  Att vi införde det, det var dels så 

började ju hela regionen att arbeta med balanserade styrkort. Jag vet inte om det kom 

före eller efter vi gjorde det. Men så var det. Regionen införde balanserade styrkort.  

Men vi inledde på sjukhuset ett arbete ihop med Handelshögskolan som hette LIFT- 

Ledning i Förbättring och Tillämpning. Ett stort ledarskapsprogram med hela vår stora 

ledningsgrupp.  Det går att läsa om det här i en bok, den boken beskriver det här arbetet, 

”Det komplexa sjukhuset”. Delar av den handlar om LIFT-resan”. Respondenten 

menade att SÄS införde BSC i sin verksamhet för att få en röd tråd i sitt ledningssystem. 

Någonting som höll ihop de olika nivåerna på sjukhuset, i framförallt skrivandet i 

verksamhetsplan. Utifrån BSC kunde SÄS sedan arbeta med uppföljningen av 

verksamhetsplan, delårsrapporter och annat, menade Lise-Lotte.  

 

31§) Vi undrade även om BSC används så som det var tänkt från början och hur SÄS 

använder sig av BSC inom verksamheten. Respondenten svarade då: ”Oerhört viktigt att 

man har någon form av systematik när man styr ett sjukhus och följer upp ett sjukhus. 
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Sedan om just det balanserat styrkort eller om det skulle funnits något annat, ska jag 

vara ärlig, så tror jag inte att det spelar så stor roll. Jag tror att det är viktigt att man tar 

sig an någonting, att man gör det grundligt, att man arbetar för att utveckla det. Se till att 

det används i verkligheten och det inte blir en pappersprodukt. Att man är uthållig, är det 

4000 medarbetare, så gör man inget nytt på ett halvår eller ett år. Det tar 2-3 år minst, 

innan en förändring får en ordentlig genomslagskraft. Så är det i stora organisationer. 

När man jobbar med människor, när man jobbar i en kunskapsintensiv organisation, då 

tar det så här lång tid. Det betyder att man måste vara uthållig och enveten och lite klok 

när man arbetar med det här för att få genomslag. Och jag har tyckt att våra 

framgångsfaktorer har fungerat, och fungerar jättebra men man måste ständigt jobba för 

att utveckla det”.  

 

32§) Vi undrade även vad syftet är med BSC inom SÄS verksamhet och vad Lise-Lotte 

anser om hur användbart BSC är. Frågan var även hur SÄS läkare och sköterskor 

använder sig av BSC.  Lise-Lotte menade att syftet är att skapa systematik och tydlighet i 

hela organisationen. Hålla ihop de olika nivåerna och Lise-Lotte menade att SÄS har haft 

stor glädje av det. Respondenten menade: ”Läkare och sköterskor, all personal på SÄS 

kommer ju i kontakt med det balanserade styrkortet när klinikerna sedan, utifrån sin 

verksamhetsplan på kliniken ska lägga ut uppdragen till enheterna. Alltså en 

vårdavdelning ska ha ett uppdrag: vad ska den göra och vilken patientkategori ska dem 

använda sig utav. Då bryter man ju ner klinikens verksamhetsplan och då kallar vi det 

oftast handlingsplaner när du kommer ner där ute och de handlingsplanerna ska ju gå att 

förstå utifrån klinikens övergripande målsättning”.  

 

33§) Ännu en fråga var hur SÄS använder sig av BSC inom verksamheten. Respondenten 

svarade då att man använder sig av det balanserade styrkortet eller som SÄS kallar 

framgångsfaktorer.  Lise-Lotte menade: ”Så vi har samma struktur, hela vägen i 

styrningen av sjukhuset, utgående från balanserat styrkort eller framgångsfaktorer. Och 

utifrån det, skriver också processer och delårsrapporter. Där man följer upp hur man har 

lyckats med verksamhetsplanen ute på klinikerna och återkopplar det”. 

 

34§) Lise-Lotte valde även att nämna följande: Jag tror nämligen inte att implementera 

balanserade styrkort är att säga, nu ska vi ha den här modellen. Jag tycker aldrig att 

någonting blir färdigimplementerat. Man jobbar ju med det. Man inför det och så 

upptäcker man okej, det här funkade bra, det här blev mindre bra. Man vrider lite i det 

till nästa års hjul och det är ju det ständiga lärandet. Så vi blir aldrig färdiga med en 

implementering. Det kommer alltid finnas saker vi upptäcker. Detta funkar.  

 

35§) När respondenten nämnt det ovanstående blev vår kompletterande fråga om hur 

SÄS uppdaterar BSC.  Lise-Lotte svarade då: ja och det händer saker i omvärlden som 

gör att vi får andra förutsättningar på sjukhuset . Vi går in i en ekonomisk kris, två år 

senare så dippar skatteintäkterna och då kommer vårt sparbeting.  Och då måste vi dra 

ner vår verksamhet oavsett om folk är lika mycket sjuka så får vi in minskade intäkter. 

För att göra samma sak och då måste vi ratta i våra system. Så att jag har slutat att se 

saker som att man är färdig med det. Vi började använda balanserade styrkort då. Vi 

använde det och vi jobbar med det hela tiden för att förbättra det.  
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36§) Ännu en fråga var hur mycket Lise-Lotte engagerar sig i att rapportera enligt BSC 

systemet till ledningen (en högre chef). Lise-Lotte menade då att SÄS försökt skriva in, 

hur de jobbar inför varje år, att göra verksamhetsplan. Respondenten menade att SÄS 

jobbar med SWOT- analyser och tar fram strategiska frågor. Sjukhusledningen skickar ut 

vissa saker till medarbetarna för synpunkter. Medarbetarna lyfter upp sådant som de ser 

och sedan innan SÄS bygger sin stora verksamhetsplan med de olika perspektiven och 

framgångsfaktorerna, har de tagit del av det som verksamheterna där ute har tyckt och 

tänkt om det hela. Respondent 2 nämner att hon har jobbat med SWOT-analys ihop med 

sina processägare och samlat ihop det till upp till sjukhusledningen. De biträdande 

sjukhusdirektörerna har låtit klinikerna jobba med SWOT-analyser och ta med sig det och 

så lägger vi ihop det inför verksamhetsarbetet. 

 

37§) Vi undrade även om Lise-Lotte anser om styrningen på SÄS skulle kunna 

genomföras utan BSC samt vilka positiva och negativa faktorer BSC har för SÄS 

verksamhet. Lise-Lotte menade: ”Jag kan inte se några direkta negativa faktorer kring 

balanserade styrkort. Jag tror aldrig att man kan få en metod eller modell som är 

skräddarsydd för en verksamhet utan man får ta en metod eller en modell och så får man 

pröva och se. Det är som att köpa klänning, jag menar köper man samma färg, modell 

och storlek till alla kvinnor i Sverige så vet jag inte hur många procent som blir nöjda, 

men rätt stor procent blir inte nöjda. Några kan inte ha modellen alls, några säger, a den 

är okej jag får lägga upp den lite eller jag får släppa ut lite i midjan eller någonting 

sådant. Någon säger den är ok men jag vill ha en annan färg på den och så. Samma är 

det med metoder och modeller, de ska ju stödja det som en organisation ska åstadkomma. 

Man skaffar aldrig en modell eller en metod, den får aldrig styra syftet med 

verksamheten. Det finns en tendens i organisationer att välja organisationsmodeller och 

sedan se vad det blir av den och då har man tänkt fel. Alltså syftet, varför finns vi till? 

Vad är vår verksamhetsidé och för att nå den, vilken metod ska vi använda oss av? Och 

då får vi pröva, nu hade vi tur, det här stämde bra för oss. Det gick att ta upp och lägga 

ut lite i midjan, ratta i det. Hade det inte gjort det hade vi fått ta någonting annat. Vi kan 

inte sitta kvar med en modell som inte stödjer det vi ska göra då optimerar vi inte 

verksamheten. Så jag kan inte, alltså, det har säkert funnits saker vi har rattat med”. 

Respondenten menade även att SÄS hade till exempel bara fyra perspektiv i början och 

inte hade med medarbetarperspektivet. Lise-Lotte tycker egentligen att, syftet med SÄS 

verksamhet egentligen inte är medarbetarna utan att det är ju att åstadkomma vård. Det 

gjorde att våra medarbetare kände sig mindre sedda. De sade; det känns som om ni inte 

tycker vi är viktiga och därför utvecklade SÄS det perspektivet. För att tydliggöra för 

medarbetarna att de är förutsättningen för att SÄS ska kunna bedriva verksamheten.  

 

Tillämpning 

38§) Vi undrade även vilka som var delaktiga vid införandet av BSC i SÄS verksamhet. 

Lise-Lotte svarade då att hon inte riktigt minns när SÄS införde balanserade styrkort men 

att det var rätt många år sedan nu. Respondenten hade för sig att det var 7-8 år sedan.  

Frågan om Lise-Lotte ansåg att det fanns något som var omständigt gällande 

implementeringen av BSC menade respondent 2 att implementeringen av balanserade 

styrkort är ju tämligen enkelt. Det är ju att bestämma sig för perspektiven. Lise-Lotte 
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menade att de arbetar utifrån sina perspektiv och att SÄS inte kallar det för balanserade 

styrkortprocess. Hon menade: ”Frågar ni medarbetarna så vet de inte att vi jobbar 

utifrån balanserade styrkort, men de vet att SÄS har framgångsfaktorer. Vi hade fyra från 

början och vi lade till medarbetarna detta året, alltså 2011”. Vi frågade även hur lång tid 

det tog att implementera BSC och Lise-Lotte menade: ”Så jag kan inte säga hur lång tid 

det tog att implementera. Utan vi jobbade med det integrerat med det stora 

förändringsarbetet LIFT som pågick.  Det blev en naturlig del av det”.  

 

39§) Ännu en fråga som vi ställde var om verksamheten styrdes på ett effektivare sätt 

innan implementeringen av BSC eller om respondent 2 anser att styrningen är effektivare 

nu. Lise-Lotte svarade då att hon tycker att det här sättet att ha en gemensam grund för 

verksamhetsplanarbetet och en grund för uppföljningen går som en röd tråd genom hela 

sjukhuset och håller ihop högsta nivån och lägsta nivån. Respondenten menade: ”Eller 

egentligen är väl lägsta nivån högsta nivån för det är ju där patienterna finns. Men om ni 

förstår, i organisationsskiss pratar man om hög och låg, så det tycker jag att det har ökat 

vår effektivitet väsentligt.  Det har hjälpt oss att få ett sammanhang i sjukhuset. Att vi 

driver mot samma mål.  För det var någonting som var en orsak till att vi inledde det här 

LIFT-arbetet.  Det var att man såg att det fanns inget gemensamt mål på sjukhuset. Folk 

drev åt olika håll och då går kraften ur organisationen”. 

 

40§) Vidare undrade vi även hur Lise-Lotte fått sin kunskap om BSC. Respondenten 

menade då att hon egentligen inte fått någon formell utbildning om balanserade styrkort. 

Hon menade ”Jag har jobbat i linjen och använt balanserade styrkort som 

verksamhetschef när jag skrivit verksamhetsplan då. Det är väl den erfarenhet jag har av 

det tidigare”.  SÄS har istället arbetat med BSC integrerat i LIFT. Hon menade: ”Vi har 

infört modellen tillsammans, kanske hade vi någon gång, någon som pratade om det 

någon timme. Så för oss har det känts väldigt naturligt och det tror jag är ett väldigt bra 

betyg. Jag tror det här, när man sätter någon på skolbänken och säger: Nu ska du få 

teori om det här, så finns det en uppenbar risk att man går hem och tänker: Nu har jag 

fått teori, nu jobbar jag som jag brukar. Jag tror att lära genom att göra i det arbete man 

har. Jag tror inte så mycket på att sätta folk på skolbänken. Man lär vissa saker, men det 

man verkligen lär sig, det lär man sig när man är ute och är tvungen att göra jobbet på 

riktigt, skarpt läge. Så lära genom att göra och så dra erfarenheter och så ratta lite om 

det inte blev så bra och så ser man hur det blir nästa gång”.  

 

41§) Vi undrade även om det funnits utbildningar om BSC för SÄS medarbetare 

(ledningen, mellanchefer, läkarnivå, sjuksköterskenivå, undersköterskor). Frågan var 

även hur utbildningarna gått till och om de är obligatoriska. Lise-Lotte menade då: ”Så 

därför har vi ju inte haft någon formell utbildningsplan för våra olika chefsnivåer som 

jag kan komma ihåg. Utan vi har börjat i den här stora ledningsgruppen ihop. Man kan 

läsa här att vi har haft totalt 124 chefsseminarier under den här tiden. Och det är klart, 

sådana här saker har varit en del vi har pratat om då. Så det har säkert funnits 

utbildningstillfällen men vi har inte sett det som specifika”.  

 

42§) Vår kompletterande fråga blev om de istället hade möten om BSC för att 

medarbetarna skulle lära sig hur det ser ut. Då svarade respondenten att så var det. Hon 
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menade att man har vävt in det i en diskussion: ”Hur ska vi jobba på sjukhuset? Så som 

sagt, jag tror inte att medarbetarna är så medvetna om att vi använder balanserade 

styrkort, men man vet att vi har framgångsfaktorer, det vet alla. Vi kan säkert bli ännu 

bättre. För att använda balanserade styrkort eller framgångsfaktorerna och vi pratar 

idag alltmer under de senare åren, vikten av att det vi lägger under våra 

framgångsfaktorer, under de olika perspektiven i de balanserade styrkorten. Att det ska 

föra mot de mål som vi måste nå på SÄS”. 

 

43§) Vi ställde även frågan om Lise-Lotte arbetar med uppdateringen av BSC på SÄS.  

Lise-Lotte svarade: ”Jag är inte direkt inblandad i uppdateringen av det balanserade 

styrkortet om det, beroende på vad ni menar med det. Men jag gör ju definitivt min roll i 

sjukhusledningen och är med och jobbar med att anpassa det balanserade styrkortet, 

framgångsfaktorerna till verksamheten.  Och det tror jag alla här, så att säga. Om det är 

så att det finns någon guru ute i världen som har detta och sitter och säljer ut 

uppdateringarna ungefär som man kan göra med data- IT system, så är jag omedveten 

om det, lyckligt omedveten”.  

 

Användning 

44§) Efter att vi ställt ovanstående fråga undrade vi om användningen av BSC borde 

utvecklas inom verksamheten och det finns något som borde utvecklas inom SÄS. 

Respondent 2 svarade att de kan ha olika fokus och att SÄS under ett antal år hade som 

övergripande fokus på att inte ha några köer och vara mer tillgängliga.  Nu har SÄS i 

praktiken inga väntetider kvar längre. SÄS övergripande fokus är idag säker vård, 

eftersom det är något som Sveriges kommuner och landsting har som ett övergripande 

mål, menade respondent 2.  

 

45§) Dessutom ansåg vi det intressant att ta reda på i vilket sammanhang Lise-Lotte 

använder sig BSC i sitt arbete. Respondenten menade då att hon som processchef, skriver 

ju processägarna verksamhetsplaner. Lise-Lotte menade: ”Vi har snart 20 processer på 

SÄS och en process är en diagnosgrupp. Så till exempel höftfraktur är en huvudprocess 

på SÄS, att få ny knä- och höftled är en huvudprocess, diabetes är en huvudprocess, 

hjärtsvikt är en huvudprocess. Och då skär den genom sjukhusets alla kliniker. Så all 

vård och hjälp en patient med de här huvuddiagnoserna behöver, allt ansvarar en 

processägare för. Oavsett vilken klinik patienten finns på så höftfrakturprocessägaren 

har ansvar för att tänka ut hur vården för en sådan patient ska gå till. Alltifrån SÄS 

kommer i kontakt med dem första gången, i allmänhet är det ambulansen då för oss. Om 

man har ramlat då någonstans och brutit sig, tills man skriv ut från sjukhuset och inte 

ska ha något mer återbesök. Hela den resan - i akutmottagningen, röntgen och på 

operation och vårdavdelningen och sjukgymnast och arbetsterapeut och allt man ska 

göra. Den vården ansvarar processägaren för och talar om för klinikerna hur de ska 

göra för den här gruppen patienten.  Det är en väldigt radikal sak. För det betyder att 

man har tagit ifrån klinikchefen mandatet på sin klinik för en diagnos. Vi är de enda i 

Sverige som jobbar på det sättet”.  
 
46§) Ännu en fråga var vilken av sjukhusets nivåer som Lise-Lotte anser har mest 

användning av BSC i sitt arbete och på vilket sätt som användningen av styrkortet skiljer 
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sig åt på sjukhusets olika nivåer. Lise-Lotte menade att om inte en avdelning jobbar med 

det som kliniken ska göra, så jobbar ju inte kliniken med det som den ska göra på 

sjukhuset och då brister SÄS någonstans i sin kedja. Lise-Lotte menade: ”Det här måste 

hänga ihop och i allra bästa fall så förstår faktiskt medarbetarna som vårdar 

patienterna, precis varför dem har det uppdraget de har och varför de ska göra saker på 

ett visst sätt och det ska gå att härleda till klinikens verksamhetsplan och sjukhusets 

verksamhetsplan. Så jag tycker att alla nivåer har användning för det här att använda 

balanserade styrkort för att hålla ihop strukturen och tydliggöra den”. Respondenten 

menade även att om man skriver en verksamhetsplan och gör ett balanserat styrkort, på 

en nivå där 4000 ska kunna innefattas av det, så får det bli väldigt övergripande. ”När 

man sen bryter ner det, så får man ju göra det detaljerat och anpassat för den kliniken 

men det ska ändå gå att förstå att det har utgått från den övergripande delen. Så det 

måste ju rimligtvis bli mer detaljerat ju närmare det kommer den enskilda medarbetaren 

eller patienten om man vill säga så” .  
 

47§) En kompletterande fråga blev om alla sjukhus gör på samma sätt. Lise-Lotte menade 

att så inte är fallet och att ingen mer gör på det sättet. Många jobbar med processer men 

de har inte gett processägaren ett så tydligt mandat att styra vården som SÄS har gjort. 

”Vi har jobbat på det här sättet i 6-7 år men jag har, det har bara funnits en processchef 

i snart 4 år. Så riktig fart på det har det blivit de senaste åren. Varje processägare, har 

till sitt förfogande ett processteam och det processteamet ska innehålla de olika 

yrkesgrupper som patienten behöver på sin resa genom SÄS”. Respondenten drog ett 

exempel: ”Om vi då tar höftfraktur, så betyder det att i det processteamet sitter någon 

representant från ambulansen, någon från akutmottagningen, någon från röntgen, någon 

från ortopeden, någon från sjukgymnast- och arbetsterapeuten . Alltså den ska innehålla 

alla dem tvärfunktionella kompetenser som behövs för att på ett riktigt smart och bra sätt 

tänka ut hur vården ska gå till. Det kan inte ett huvud göra. Ett huvud är i sjukvården 

ofta för specialiserad. Det är en ortoped vi har som processägare och han behöver få 

hjälp att tänka på rehabiliteringen och vad ambulansen ska göra och så. Processägaren 

ihop med sitt processteam skriver då en verksamhetsplan för varje år och använder då 

samma struktur för det som SÄS och klinikerna gör när de skriver sina 

verksamhetsplaner”. 

 

48§) En kompletterande fråga som vi ställde blev vad som menas med väntetider, om det 

är när man kommer till akuten eller vad SÄS menar.  Respondenten svarade att när de 

pratar om väntetider så pratar SÄS om det i först och främst utifrån att få det som mätts 

inom ramen av vårdgarantin. ”Det finns ju en nationell vårdgaranti i Sverige, någonting 

som vi rapporterar uppåt och som vi får pengar för om vi klarar och blir av med pengar 

om vi inte klarar”, menade respondenten. Lise-Lotte drog även ett exempel: ”om du får 

en remiss från din distriktsläkare, därför att distriktsläkaren tror att du behöver din höft 

och få en ny led. Då finns det en regel som säger att: Du skall inte behöva vänta mer än 

90 dagar. Det är den nationella vårdgarantin för ett första besök till sjukhuset när du får 

en remiss . Om då ortopeden som du träffar säger: Jo, du måste operera din höft, den är 

så sliten och det går inte att göra någonting annat. Då ska du inte behöva vänta mer än 

90 dagar på det.  Vi hade, om man går ett antal år tillbaka, på sjukhuset köer som var 

mer än på årsnivåer till att få operationen gjord och det var så i hela Sverige var det så 
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långa väntetider på att få operera starr eller ett antal sådana här saker. Nu är vi nere på 

att vi klarar 90 procent av allt inom 60 dagar och vi ska ner till 30 dagar om ett år, ska vi 

klara, alltså egentligen allt så.  

 

49§) En kompletterande fråga blev hur lång tid det tagit att ta sig till den nivån inom BSC 

som SÄS kommit till nu. Liselotte svarade att det tagit SÄS flera år att komma till det 

stadiet de befinner sig i nu, för det innebär ett nytt synsätt menade Lise-Lotte . Det 

innebär nya arbetsmetoder och att SÄS har fått börja lära sig att titta på flöden. 

Respondenten menade att SÄS numera har två logistiker anställda på sjukhuset, som 

jobbar med dem för att hjälpa SÄS att göra det som industrin har gjort. Titta på 

värdeflödesanalyser och titta på den tid som skapar värde för patienten och den tid som 

egentligen är helt onödig. Lise-Lotte nämnde: ”Så kopplat mot att börja använda 

balanserade styrkortet, att driva mot de olika övergripande målen så ser man också då 

att man behöver annan kunskap. Alltså logistik för 10 år sedan var en okänd specialitet, 

om jag säger så inom sjukvården. Toyota hade jobbat med det i 30 år kanske men i 

sjukvården var vi inte vana att tänka så. Och varje år arbetar vi ju med vårt balanserade 

styrkort och våra framgångsfaktorer . I sjukhusledningen, i alltså alla kliniker och sen 

kopplat ut mot avdelningarna så får dem ju sina uppdrag utifrån vad verksamhetsplanen 

för kliniken säger att man ska göra”.  

 

50§) Lise-Lotte menade även att de inom sjukvården undviker många gånger att använda 

för många konstiga ord och det är nog därför de inte har valt begreppet balanserat 

styrkort. Respondenten menade att medarbetarna som är sköterskor och undersköterskor, 

doktorer och psykologer. De tycker inte det är så viktigt med fina ord. Respondenten 

menade: ”Man tycker, tvärtom så tycker man att det är för många gånger någon har 

kommit och sagt att: nu ska vi använda det här, så blir det liksom bara en 

pappersprodukt utan man vill mycket hellre få det, som någon försökte beskriva det, 

invävt i sitt dagliga arbete.  Då har vi mycket större chans att lyckas att få medarbetarna 

att använda sig av den nya metoden”.  

 

60§) Vi gick över till frågan om hur det praktiskt syns att BSC används inom 

verksamheten. Lise-Lotte svarade: Det syns praktiskt i SÄS verksamhet, att det används i 

praktiken, det gör man ju till exempel i SÄS verksamhetsplan. Lise-Lotte menade att 

SÄS har en väldigt tydlig layout för att visa på att det är så det ser ut.  
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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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