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Sammanfattning 
 
Titel:  Balanced Scorecard – en fallstudie vid primärvården i landstinget Kronoberg. 
 
Författare: Helena Lönnqvist och Azra Trnavcevic 
 
Handledare: Lars-Göran Aidemark 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva hur Balanced Scorecard är uppbyggt och 

hur det används i primärvården och förklara eventuella skillnader i förhållande 
till Kaplan och Nortons modell. 

 
Metod: För att samla in vårt empiriska material har vi gjort en kvalitativ fallstudie. Vi 

använde oss av ostandardiserade intervjuer. 
 
Slutsatser: Resultatet visar att vissa skillnader förekommer i förhållande till 

ursprungsmodellen. Implementeringen är samma som ursprungsmodellen och 
likaså antalet perspektiv. BSC används mest inom den administrativa nivån. 
Vidare används BSC för rapportering av verksamheten och inte som ett 
styrsystem. 

 
Summary 

 
Title: Balanced Scorecard – a case study at the primary care in Kronoberg County 

Council. 
 
Authors: Helena Lönnqvist and Azra Trnavcevic 
 
Supervisor: Lars-Göran Aidemark 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose: The purpose with our paper is to describe how BSC is designed and how it is 

used at the primary care and to explain any differences compared with Kaplan 
and Norton’s model. 

 
Method: We used a qualitative case study to collect the empirical material needed. We 

used unstandardized interviews. 
 
Results: The result shows that some differences exist compared with the original model. 

The implementation was the same and also the number of perspective. 
However, in this case BSC is most used in the administrative level. Further 
BSC is used by the operational level to report the activities and not to control 
system.
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenterar vi bakgrund till vårt problemområde. Vidare för vi en diskussion 

för att komma fram till en problemformulering och syftet med vår uppsats. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar i Sverige. Den främsta orsaken till det är enligt Hallin 

och Siverbo (2003) att befolkningen blivit äldre och att nya medicinska teknologier ger nya 

möjligheter. Utvecklingen har lett till att sjukvården i Sverige de senaste årtiondena fått 

ekonomiska problem. Många landsting har tvingats genomföra omfattande ekonomiska 

neddragningar (Hallin & Siverbo 2003).  

För att klara av ökande krav på sjukvård med likvärdig eller ökad kvalitet har en rad 

styrmodeller utvecklats. Utvecklingen har också lett till en ökad ekonomisk medvetenhet i 

sjukvårdsorganisationerna (Östergren & Sahlin-Andersson 1998). 

 

Det traditionella ekonomistyrsystemet i sjukvården, där resurstilldelning sker efter behov, 

skapar problem när behoven växer mer än resurserna. Flera landsting har försökt att lösa sina 

ekonomiska problem genom införande av begrepp och regelsystem från den privata sektorn 

(Aidemark 2001). Med marknaden och den privata sektorn som förebild infördes en rad 

åtgärder i landstingen i början av 1990-talet (Hallin & Siverbo 2003). De vanligaste 

åtgärderna var decentraliserat budgetansvar för kostnader, resultatansvar, konkurrens och 

privatiseringar. Dessa reformer innebär försök att öka det administrativa inflytandet över den 

verksamhet som traditionellt domineras av de professionella som svarar för vård och omsorg. 

Fokuseringen på akuta ekonomiska problem och betoningen av budgetrestriktioner har 

medfört nya problem för landstingen. De långsiktiga aspekterna av verksamheten har blivit 

försummade. De finansiella problemen är en av drivkrafterna till att landstingen är på jakt 

efter ett nytt planerings- och uppföljningssystem (Aidemark 2001). En i raden av alla 

styrmodeller som introducerats inom hälso- och sjukvården är Balanced Scorecard (BSC). 
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1.2 Problemdiskussion 
Det är svårt att genomföra förändringar i sjukvårdsorganisationer på grund av deras 

komplexitet. Med komplexitet menas att verksamheten består av många varierande aktiviteter 

och flera intressenter (Hallin & Siverbo 2003). Enligt Kouzes och Mico (1979) består hälso- 

och sjukvården av tre domäner: den politiska, den administrativa och den professionella 

domänen. De olika domänerna arbetar efter olika principer, framgångsfaktorer, strukturer och 

arbetssätt. Spänningar mellan de tre domäner i sjukvårdsorganisationer kan leda till konflikt 

mellan olika intressen. Jacobsson (1994) uttrycker att ekonomi och medicin har varit separata 

aktiviteter i sjukvårdsorganisationer med medicinen som den helt dominerande. Mycket tyder 

nu på att politiker och administratörer vill förändra detta förhållande och ställa medicinen 

under ekonomins regim. 

 

Även Mintzberg har diskuterat dessa frågor och påpekat att det är svårt att påverka 

verksamheten i en sjukvårdsorganisation med administrativa strukturer. Enligt Mintzberg är 

det den professionella byråkratin som är centralt i sjukvården. Han hävdar att det är olämpligt 

att den administrativa ledningen försöker reglera verksamheten som domineras av de 

professionella (Mintzberg 1983). 

 

På grund av domänernas olikheter kan det uppstå problem att integrera organisationens 

verksamhet mot ett gemensamt mål. Frågan är om BSC kan fungera som ett redskap att 

integrera de olika aktörernas intressen. 

 

Begreppet BSC introducerades första gången 1992 av Kaplan och Norton som svar på att 

industriföretagen i USA hade förlorat i konkurrenskraft mot Japanska företag (Aidemark 

2004). BSC är en modell som används för att styra verksamheten med fyra perspektiv: 

finansiella, kund-, interna process- och utvecklingsperspektivet. Modellen är ursprungligen 

utvecklad för vinstmaximerande företag. BSC har väckt stort intresse, vilket kan bero på att 

allt fler behöver ett komplement till de kortsiktiga beskrivningar av verksamheter som hittills 

dominerat (Olve, Roy & Wetter 1999). 

 

Grundtanken med BSC är att viktiga värden inte alltid fångas bäst i finansiella mått. Det är 

därför modellen är särskilt lämplig i organisationer som inte har vinst som huvudsyfte och det 

gäller då främst offentlig verksamhet (Olve, Roy & Wetter 1999). 
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Trots att BSC modellen var avsedd för vinstmaximerande företag har modellen lanserats som 

ett lämpligt styrsystem för landstingen och sjukvårdssektorn. De som jobbar i landstingen 

inspireras på bland annat seminarier och kurser att modernisera sina styrsystem med hjälp av 

BSC (Aidemark 2001). De senaste åren har allt fler verksamheter ute i landstingen börjat eller 

planerar att börja med BSC. Aidemark har gjort studier i flera landsting som har 

implementerat BSC. Studierna visar att ledningen upplever BSC som ett mycket användbart 

planerings- och uppföljningsinstrument. 

 

BSC kan användas på olika nivåer i sjukvården. De studier som vi läst har behandlat BSC på 

sjukhusnivå, men det saknas studier av hur BSC används inom primärvården. Primärvården 

utgör basen i hälso- och sjukvården. Det är dit man vänder sig i första hand. Primärvården 

består av mindre enheter fördelade på flera platser, till skillnad från sjukhusen. 

 

Under den senaste tiden har det skett stora omfördelningar från sluten vård till öppen vård. 

Antalet besök på sjukhusen minskade medan antalet läkarbesök i primärvården ökade, vilket 

visar att det har blivit mer belastning på primärvården (Socialstyrelsen). På grund av dessa 

omfördelningar, det vill säga att det har flyttats mer resurser från sluten vård till öppen vård, 

tycker vi det skulle bli intressant att undersöka hur BSC används i primärvården. 

 

Vi tänker undersöka hur BSC är uppbyggt och hur det används i primärvården, och om 

modellen BSC används som den ursprungligen presenterades av Kaplan och Norton eller om 

den ändras när modellen sätts in i detta vårdsammanhang. 

 

 

1.3 Problemformulering 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan den ursprungliga modellen och BSC i 

primärvården? 

• Vad är orsakerna till eventuella skillnader? 

 

 
1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur Balanced Scorecard är uppbyggt och hur det 

används i primärvården och förklara eventuella skillnader i förhållande till Kaplan och 

Nortons modell.  



-Metod- 

9 

2. METOD 
 

Detta kapitel redogör vårt vetenskapsteoretiska synsätt och vilken undersökningsmetod vi har 

använt oss av. Vidare presenterar vi praktiskt tillvägagångssätt exempelvis val av 

organisation, intervjupersoner och intervjuteknik. 

 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska synsätt 
Det finns två vetenskapsteoretiska utgångspunkter: positivism och hermeneutik. Positivismen 

grundar sig på naturvetenskap och har till syfte att förklara genom observationer eller logiska 

resonemang. Forskaren skall vara objektiv och skilja mellan fakta och värderingar (Lundahl 

& Skärvad 1999).  

Några av positivismens huvudteser är att endast det som går att lägga märke till är objekt för 

vetenskapen. Vidare att de vetenskapliga utsagorna måste kunna bekräftas med empiriska data 

och att vetenskapens mål är att förklara det vill säga att söka orsak – verkan samband 

(Lundahl & Skärvad 1999).  

 

Inom hermeneutiken används en kvalitativ metod. Huvudsyftet i hermeneutiken är att tolka 

och förstå. Forskning om mänskliga och sociala förhållanden kan enbart leda fram till 

kunskap som är bunden i tid och rum (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Vi anser att en positivistisk syn är lämplig för vår uppsats då vårt syfte är att beskriva och 

förklara hur BSC är uppbyggt och hur det används i primärvården. Eftersom en av 

huvudprinciperna för positivismen är objektivitet, kommer vi som forskare att försöka vara 

opartiska. Detta innebär att våra åsikter är oväsentliga för studien och kommer inte att påverka 

resultatet på uppsatsen.  

 

 

2.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod? 
Den kvantitativa metoden går ut på att mäta. Mätningen kan sedan användas för att förklara 

eller beskriva.  

Kvalitativa undersökningar avser studier som syftar till att skapa resultat och slutsatser med 

hjälp av omfattande studier av enskilda fenomen. Objekten i kvalitativa undersökningar är 
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individer, grupper av individer och deras livsvärld. I kvalitativa undersökningar är 

frågeställningarna inte ”frysta” utan växer, utvecklas och förändras vid undersökningens 

genomförande till skillnad från hur det är vid kvantitativa undersökningar (Lundahl & 

Skärvad 1999). 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa undersökningar, och vi har valt att utgå ifrån ett 

positivistiskt synsätt. Med tanke på att vårt arbete är tidsbegränsat till tio veckor blir det svårt 

att försöka förstå intervjupersonerna bara genom ett samtal. Vi kommer att presentera det de 

säger som våra ”sanningar” utifrån ett positivistisk synsätt.  

 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Hur man ska relatera teori och verklighet är en av de centrala frågorna för vetenskapliga 

arbeten. Det finns tre begrepp enligt Patel och Davidson: deduktion, induktion och abduktion 

och de anger alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri. 

Deduktivt arbetssätt är där forskaren utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser. Induktivt angreppssätt startar med insamling av empirisk data. Forskaren 

formulerar sedan en teori utifrån det insamlade materialet (Lundahl & Skärvad 1999). 

Abduktion är tredje sättet att relatera teori och empiri och kan ses som en kombination av 

induktion och deduktion (Patel & Davidson 2003). 

 

I vår uppsats kommer vi att arbeta efter det abduktiva arbetssättet. Vi utgår ifrån teorier som 

är relevanta för vårt ämne och går ut till verkligheten för att uppfylla vårt syfte. För att kunna 

förklara det vi finner räknar vi med att på nytt få göra litteraturstudier och kanske 

kompletterande intervjuer. Insamlingen av det empiriska materialet kommer att baseras på vår 

teoretiska referensram. 

 

 

2.4 Fallstudie 
Kvalitativa studier genomförs ofta i form av fallstudier. En fallstudie kännetecknas av att 

undersökningen endast omfattas av ett eller ett fåtal fall men som studeras mera detaljerat och 

i flera dimensioner. Ett fall kan exempelvis vara en individ, en grupp eller ett förlopp. 

Fallstudier genomförs bland annat i syfte att pröva teorier (Lundahl & Skärvad 1999). Vår 
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studie omfattas av ett fall och vi ska beskriva och förklara enskilda fenomen och samband. 

BSC blir aldrig riktigt klart utan det pågår hela tiden vilket gör att det kan ses som ett förlopp. 

 

 

2.5 Datainsamling 
Det går att urskilja två metoder för datainsamling: primärdata och sekundärdata. 
 
Primärdata är material som utredaren själv samlat in, exempelvis genom enkäter och 

intervjuer. Sekundärdata är material som redan finns och som är insamlat av andra. Ett annat 

ord för sekundärdata är ”andrahandsdata”. Sekundära källor kan vara tidskrifter, litteratur och 

hemsidor på Internet (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Vi har använt oss av både primär och sekundärdata, eftersom vi har gjort intervjuer och 

använt oss av befintligt material. Det befintliga material vi har använt oss av är internt 

material från primärvården i landstinget Kronoberg och Internetkällor. De flesta av artiklarna 

hade vi sedan en tidigare kurs, ”Ekonomi och styrning i vården”. De andra artiklarna har vi 

hittat genom skolbibliotekets databas ELIN@Blekinge. När vi har letat artiklar i denna 

databas har vi använt oss av författarnamn och/eller titel på artikeln, som hämtats från 

referenser. 

 

2.5.1 Intervjuer 

Val av organisation 

Förutsättningen när vi skulle välja organisation var att de använde sig av BSC. Efter att vi har 

bestämt oss för att skriva om BSC i primärvården kontaktade vi primärvårdsförvaltningen i 

landstinget Blekinge för att höra om de använde sig av BSC. Vi fick då svaret att vi kunde ta 

kontakt med basenheten Rödeby-Nättraby. Anledningen till att vi kontaktade landstinget i 

Blekinge var att det låg geografiskt nära. Där fick vi besked att landstinget Blekinge inte 

använde sig av BSC. Däremot tipsade de oss om primärvården i landstinget Kronoberg.  

 

Val av intervjupersoner 

Efter att vi har kontaktat ekonomichefen på primärvården i landstinget Kronoberg både via 

telefon och mail bestämde vi tid för en intervju med honom. Han tipsade oss vidare vem han 

trodde skulle kunna tänka sig att ställa upp för en intervju. Genom honom fick vi kontakt med 
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en vårdcentral där vi gjorde två intervjuer. Intervjupersonerna representerade olika nivåer i 

primärvården eftersom vi ville se om alla berörda använde sig av BSC. Några av 

intervjupersonerna var osäkra om de skulle uppge namn på sin vårdcentral. Därför valde vi att 

bara skriva ut yrkeskategorin. 

 

Förberedning och genomförande av intervjuer 

När vi hade bestämt tid till den första intervjun gjorde vi intervjufrågorna. Vi kategoriserade 

frågorna efter område. Frågorna skickades inte i förväg då intervjupersonerna inte begärde 

det. Intervjuerna genomfördes i deras arbetsmiljö vilket kan ha gjort att intervjuerna kändes 

mer avslappnade. 

 

Bandspelare är ett av de vanligaste sätten att registrera intervjuer enligt Kvale (1997). Vi har 

använt oss av bandspelare under våra intervjuer bland annat för vi då kunnat koncentrera oss 

på själva intervjun. En nackdel med att vi spelade in intervjun kunde vara att 

intervjupersonerna kände sig hämmade, men det har inte upplevts som något problem för våra 

intervjupersoner. Det som var bra med att vi spelade in intervjun var att vi kunde återvända 

till den senare. Intervjun inleddes med allmänna frågor för att alla skulle komma in i intervjun 

på ett bra sätt.  

 

Ett sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från graden av standardisering. Är 

det hög grad av standardisering är såväl frågorna som ordningsföljden bestämd innan. Det ska 

också ske på samma sätt när olika personer intervjuas i samma undersökning. Vid 

ostandardiserade intervjuer kan intervjuaren välja både frågeformulering och ordningsföljd 

mera fritt. Det viktigaste här är att få svar som täcker informationsbehovet. I 

semistandardiserade intervjuer är frågor, som ska ges till alla intervjupersoner, bestämda 

innan. Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt med ostandardiserade intervjuer (Lundahl 

& Skärvad 1999). 

 

Vi har valt att göra ostandardiserade intervjuer på grund av att vi kan välja både 

frågeformulering och ordningsföljd mera fritt. Detta gör att intervjuerna kan vara mer flexibla 

och anpassade till den situation som råder.  
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Efter intervjuerna 

Efter varje gång vi gjort intervjuer har vi lyssnat igenom det vi spelat in. Vi har skrivit ner 

intervjun i stora drag. Förutom citaten är det inte nedskrivet exakt vad som sades på intervjun 

eftersom detta skulle ta väldigt mycket tid. 

 

 

2.6 Källkritik 
Vid användning av primär- och sekundärdata är det viktigt att vara kritisk. När det gäller 

primärdata finns det risk att intervjupersoner endast framhåller det positiva i organisationen. 

Vid intervjuerna ser vi inte att de undanhåller information som är relevant för oss. Det finns 

en risk att intervjuaren omedvetet försöker styra intervjupersonen med sin åsikt och det 

försöker vi undvika. De sekundärdata vi använder oss av anser vi vara pålitlig. Vi försöker 

undvika hänvisningar i andra hand då det finns risk att informationen kan vara förvrängd eller 

starkt påverkad av en eller flera författare. 

 

 

2.7 Sammanfattning 
Detta är en sammanfattning av vårt metodkapitel: 

 

Vetenskapsteoretiskt synsätt:  Positivism 

Undersökningsmetod:   Kvalitativ 

Vetenskapligt angreppssätt:  Abduktiv 

Datainsamlingsmetod:  Intervjuer  
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3. TEORI 
 

Teorikapitlet behandlar de teorier som ligger till grund för att besvara vår forskningsfråga. 

Vi börjar med en allmän beskrivning om Balanced Scorecard, dess utformning och kritik mot 

BSC. Vidare skriver vi om sjukvårdsorganisationer som är uppbyggda med olika domäner. 

Därefter går vi in på Balanced Scorecard i sjukvårdsorganisationer. Kapitlet avslutas med en 

konceptuell modell som sammanfattar vårt teorikapitel.   

 

 

3.1 Bakgrund till Balanced Scorecard modellen 
Det senaste decenniet har den traditionella styrningen fått allt mer kritik. Anledningen till det 

är att det är andra förhållanden idag än när den traditionella ekonomistyrningen utvecklades. 

Den snabba tekniska utvecklingen har ställt nya krav på organisationens ekonomiska 

styrsystem och den traditionella ekonomistyrningen förlorade sin relevans. De finansiella 

rapporterna är för sena, det vill säga de visar effekter på redan tagna beslut. Annan kritik är att 

den traditionella ekonomistyrningen uppmanar till kortsiktigt tänkande och att den kan ge 

missvisande information (Olve, Roy & Wetter 1999). 

Mot denna bakgrund presenterade Kaplan och Norton konceptet Balanced Scorecard där flera 

perspektiv skulle mätas och inte enbart det ekonomiska. BSC utvecklades för att lösa 

styrningsproblem i industriföretag i USA som förlorade i konkurrenskraft mot japanska 

företag (Aidemark 2004). 

 

Kaplan och Norton menar att dagens organisationer och deras omgivning är för komplexa för 

att endast styras med finansiella mått. Måtten behöver återspegla flera aspekter av 

verksamheten och inte bara den finansiella. 

Kaplan och Norton gör en jämförelse mellan dagens organisationer och att flyga ett flygplan. 

Dagens organisationer är lika svåra att styra som det är att flyga ett flygplan. Ledningen 

behöver, precis som piloter, kunna mäta flera aspekter av sin insats och det runt omkring för 

att nå det önskade målet. BSC förser ledningen med de instrument de behöver för att styra 

mot framtidens lockande vinster (Kaplan & Norton 1999). 
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3.2 Balanced Scorecard - utformning 
Med BSC avses inte bara idén om ett styrkort utan även de processer där det används. BSC 

blir då en del av en utvecklad verksamhetsstyrning och ett svar på kritiken mot traditionell 

ekonomistyrning. Även med BSC är det förstås viktigt att nå de finansiella målen, men 

modellen tar också hänsyn till de faktorer som påverkar möjligheterna att nå dessa finansiella 

mål. Genom att se företaget ur fyra perspektiv försöker ett BSC koppla den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. 

 

De fyra olika perspektiv som Kaplan och Norton föreslår är: 

 

• finansiella perspektivet 

• kundperspektivet  

• processperspektivet 

• utvecklingsperspektivet 

 

Finansiella styrtal är viktiga för att sammanfatta de finansiella följderna av handlingar som 

redan är gjorda. De finansiella styrtalen anger om organisationens strategi och dess 

implementering bidrar till att förbättra vinsten. Det är otänkbart att ett finansiellt styrtal skulle 

passa vilken organisation som helst. När ledningen börjar arbeta med det finansiella 

perspektivet måste de ta fram relevanta styrtal för just sin strategi. I det finansiella 

perspektivet fastställs flera av de strategiska målen och förutsättningarna som de andra 

perspektiven ska arbeta efter (Kaplan & Norton 1999). 

 

I kundperspektivet identifieras de kund- och marknadssegment som organisationen har valt att 

konkurrera om. Ska ett bra ekonomiskt resultat nås på längre sikt är det viktigt att skapa och 

tillhandahålla rätt produkter och tjänster som kunderna sätter värde på.  

 

I processperspektivet undersöker ledningen vilka processer som har störst betydelse för att 

organisationen ska nå kundmålen. Oftast utvecklas målsättningar och styrtal för detta 

perspektiv efter att det har gjorts i det finansiella perspektivet och kundperspektivet (Kaplan 

& Norton 1999). 
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Lärandeperspektivet innehåller målsättningar och styrtal som främjar organisationens tillväxt 

och lärande. Målsättningarna i detta perspektiv tillhandahåller den infrastruktur som behövs 

för att målsättningarna i de andra perspektiven ska uppnås. BSC betonar vikten av att 

investera för framtiden och då inte bara i ny utrustning och produktutveckling utan även i 

infrastruktur som exempelvis medarbetare (Kaplan & Norton 1999). 

 

Efter genomgången av dessa fyra perspektiv kan man undra om det alltid är fyra perspektiv. 

Det behöver det inte vara. I många branscher har det varit tillräckligt med fyra perspektiv men 

det är inte ett krav att det måste vara fyra. Det ska ses som en mall. Beroende på villkoren i 

branschen och strategin varierar antalet perspektiv (Kaplan & Norton 1999). Enligt Olve, Roy 

& Wetter (1999) har svenska företag och organisationer ofta använt sig av fem perspektiv. De 

har till Kaplan och Nortons ursprungliga fyra även lagt till medarbetarperspektivet. 

 

Bakom alla fyra perspektiven ligger en uttalad vision och strategi. Med vision menas 

företagets framtida och önskvärda läge. Visionen vägleder, styr och utmanar en hel 

organisation mot en gemensam bild av företaget i framtiden. Visionen och strategin ska sedan 

brytas ned till framgångsfaktorer vilka sedan mäts med olika nyckeltal (Kaplan och Norton 

1993). 
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Figur 1: Styrkortets uppbyggnad ändrad efter (Kaplan och Norton 1993) 
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Genom att använda BSC tvingas organisationer att styra och följa upp den dagliga verksamhet 

som påverkar framtidens utveckling. Det finansiella perspektivet är bakåtblickande till sin 

karaktär och visar resultat av den verksamhet som bedrevs igår. Kund och 

processperspektiven, å andra sidan, ger aktuella mått på den verksamhet som bedrivs idag, 

medan utvecklingsperspektivet mäter hur väl företaget förbereder sig inför morgondagen. 

Med andra ord kan man säga att BSC bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. 

Det man gör idag för imorgon kan kanske ge resultat först i övermorgon. Därmed blir det 

relevant att fortlöpande följa upp de icke-finansiella nyckeltalen (Olve, Roy & Wetter 1999). 

Enligt Kaplan och Norton hjälper BSC till att kommunicera och skapa engagemang kring 

organisationens strategi. Vidare uppmuntrar BSC till dialog mellan enheter och ledningen. 

 

De mest centrala begreppen i modellen är ”balans” och ”mätning”(Kaplan & Norton 1996). 

Begreppet balans återspeglar balansen mellan kort- och långsiktiga mål, mellan finansiella 

och ickefinansiella mått, mellan utfallsmått och drivande mått samt mellan externa och 

interna prestationsperspektiv. Balansen mellan utfallsmått och drivande mått innebär balansen 

mellan de önskade resultaten och de faktorer som påverkar resultaten (Kaplan & Norton 1999 

s.7f).  

 

Om mätningen säger Kaplan och Norton (Kaplan & Norton 1996 s.21): 

 

”If you can’t measure it, you can’t manage it” 
 

Det är viktigt att mätningen härleds ur organisationens strategi. Måtten i de fyra perspektiven 

måste överrensstämma med och stödja den övergripande visionen och strategin. 

 

 

3.3 Orsak-verkan samband 
BSC:s  olika perspektiv är hierarkiskt länkade i ett orsak–verkan samband. Utveckling 

stimulerar de anställdas kompetens. Det leder till bättre utveckling av organisationens interna 

processer som ger bra kundlojalitet. Nöjda kunder ger bra avkastning på arbetande kapital 

(Kaplan & Norton 1999). 
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Nørreklit (2000) ifrågasätter detta grundläggande begrepp i Kaplan & Nortons modell, det vill 

säga den hierarkiska orsak-verkan sambanden. Enligt Nørreklit är det inte säkert att orsak-

verkan samband finns mellan de olika perspektiven. I sin kritik koncentrerar hon sig på 

sambandet mellan nöjda kunder och det finansiella resultatet. Påståendet att lojala kunder är 

mest lönsamma ifrågasätts av Nørreklit. Hon menar att det inte tas hänsyn till lojala kunder 

som köper små mängder, och skräddarsydda produkter till lågt pris, som därmed är mindre 

lönsamma. 

 

En hög kundlojalitet behöver inte nödvändigtvis leda till finansiella framgångar även om det 

är den logiska förklaringen. Istället för ett orsak-verkan samband hävdar Nørreklit att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan perspektiven. Utvecklingsprocessen är beroende av de 

finansiella framgångarna och för att investera i utvecklingen behövs finansiella framgångar, 

vilket visar att perspektiven är beroende av varandra. 

Finansiellt 
 

Lärande 
 

Processer 
 

Kund 
 

Figur 2: Orsak-verkan samband (Kaplan & Norton 1999) 
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Enligt Nørreklit kan orsak-verkan samband även kritiseras med hjälp av neo-klassisk teori. 

Priset som kunderna är villiga att betala för en produkt speglar nyttan som kunden får av 

produkten. När nytta är större än marknadsvärdet på produkten uppstår konsumentöverskott, 

vilket visar hur nöjda kunder är i förhållande till vad de har betalat. Enligt neo-klassisk teori 

är relationen mellan nöjda kunder och det finansiella resultatet logiskt och inte ett orsak-

verkan samband. Transaktionen ska ske så länge värdet av konsumentens nytta är större än 

priset och företagets marginalkostnader är lägre än marginalintäkten. Därefter är transaktionen 

inte lönsam för företagen. Det visar att finansiella framgångar inte är orsakade av nöjda 

kunder (Nørreklit 2000). 

 

En annan sak som gör att Nørreklit ifrågasätter orsak-verkan samband är tidsfaktorn. Hon 

menar att effekterna av mätningar inträffar vid olika tidpunkter. Ibland tar det väldigt lång tid 

innan effekterna av vissa handlingar syns, exempelvis effekter av innovation kan märkas på 

det finansiella resultatet först om fem år. Eftersom det är många olika faktorer som kan 

påverka det finansiella resultatet blir det svårt att avgöra vilken av faktorerna som påverkar 

resultatet. 

 

 
3.4 Sjukvårdsorganisationer – tre domäner 
Sjukvårdsorganisationer är svåra att styra på grund av deras komplexitet. Kouzes och Mico 

(1979) beskriver i sin domänteori att hälso- och sjukvårdsorganisationer består av tre 

domäner: politisk, administrativ och professionell domän. Aktörerna i de tre domänerna är 

politikerna, administrativa cheferna respektive de medicinska yrkesgrupperna och dessa tre är 

centrala för verksamhetens ledning och utveckling. Östergren och Sahlin-Andersson (1998) 

har ett liknande synsätt och beskriver sjukvårdsorganisationer som tre system: det 

professionella, det administrativa och det politiska. Var och en av dessa aktörer utövar 

styrning som påverkar hälso- och sjukvårdens funktion och utveckling. Varje domän har sina 

principer och sina handlingslogiker. De tre systemen eller domäner kan inte ses som separata, 

utan sammankoppling och integrering mellan dessa system är nödvändiga för att kunna förstå 

vad som händer i sjukvården. 
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 Policy Domain Management Domain Service Domain 
Principles Consent of the Governed Hierarchical Control and 

Coordination 
Autonomy  
Self-regulation 

Success Measures Equity Cost Efficiency 
Effectiveness 

Quality of Service 
Good Standards of 
Practice 

Structure Representative 
Participative 

Bureaucratic Collegial 

Work Modes Voting 
Bargaining 
Negotiating 

Use of Linear 
Techniques and Tools 

Client-specific 
Problem-solving 

 

 

 

 

I den politiska domänen finns de politiker som formellt styr hälso- och sjukvården. Den 

politiska domänen eftersträvar rättvisa och är uppbyggd enligt representativitetsprinciper. 

Röstning och förhandling används som dagliga arbetsformer. 

 

Den administrativa domänen är uppbyggd efter hierarkiska principer. Ledstjärnan för den 

administrativa ledningen är effektivitet och det betyder att ha en god sjukvård till låg kostnad. 

Det finns både inre och yttre effektivitet men den administrativa ledningen fokuserar på den 

inre vilket innebär att saker görs på rätt sätt. Hierarkin är indelad i flera chefsnivåer, till vilka 

det är kopplat ansvar och befogenheter (Kouzes och Mico 1979). 

 

Den professionella domänen består av de medicinska yrkesgrupperna och är uppbyggd som 

en hierarki med läkare högst upp. Positionen i hierarkin är beroende av utbildningens längd 

och status. Denna domän har utvecklat sina egna etiska normer för att ge patienter en god 

vård. Vårdkvalitet och professionella standarder är läkarnas mått på framgång. Dessa 

standarder är kopplade till vårdprocesserna och inte till dess resultat (Kouzes och Mico 1979). 

Läkarens främsta mål är patientens hälsa vilket leder till att de känner lojalitet mot patienter 

och den egna professionen snarare än mot organisationen och dess ledning (Hallin & Siverbo 

2003).  

 

Sjukvården domineras av en professionell kärna som har ett stort inflytande över sjukvårdens 

innehåll och struktur. Den administrativa domänen har till uppgift att tillsammans med den 

professionella förverkliga de politiska besluten (Aidemark 1998). 

Figur 3: Domänteorin (Kouzes och Mico 1979) 
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Mintzberg (1983) kallar denna typ av organisationer för professionella byråkratier. De 

återfinns i till exempel sjukhus, skolor och universitet. Det som kännetecknar en professionell 

byråkrati är långtgående specialisering och standardisering av produkter eller tjänster. 

Professionella erhåller kunskap genom långa utbildningar vilket ger de legitimitet. Kouzes 

och Mico (1979) beskriver administration och verksamhet som två domäner med 

integrationsproblem på grund av stora skillnader i framgångsfaktorer, strukturer och 

arbetsformer. De hävdar att professionella grupper är svåra att styra med byråkratiska regler 

och bestämmelser. Istället regleras deras verksamhet framför allt av yrkesmässiga normer och 

kvalitetskrav. Även Mintzberg påstår att det är svårt för den administrativa ledningen att 

försöka reglera verksamheten som domineras av de professionella. Administratörer kan 

endast stödja professionella byråkratier och inte styra de. 

 

Som vi skrev inledningsvis i vår uppsats har den offentliga sektorn haft ekonomiska problem. 

Dessa problem har de försökt lösa genom att införa olika reformer. 

 

New Public Management (NPM) är ett samlingsnamn för många av de administrativa 

reformer som genomförts inom den offentlig sektorn under det senaste decenniet. Begreppet 

NPM innehåller introduktionen av nya företagsformer, konkurrens, privata sektorns 

management, en tydligare hierarki, ökad betoning av kostnadseffektivitet samt mätningar av 

både utförande och resultat (Hood 1995). 

 

Det har pratats mycket om att ett ökat ekonomiskt medvetande är ett resultat av reformer. 

Forskningar säger att de enheter som blivit intäktsfinansierade och ansvariga för sitt 

ekonomiska resultat har börjat fungera annorlunda. Det har blivit en ökad flexibilitet. Denna 

ekonomiska medvetenhet har även skett inom starka professioner. Nu har t.o.m. läkarna börjat 

intressera sig för ekonomi. Läkarna har fått en ökad ekonomisk medvetenhet och de 

registreringssystem som finns idag har medfört att de inte längre har ett lika stort 

kunskapsövertag. Detta gör att det kanske går lättare att styra läkarna idag (Hallin & Siverbo 

2003). 
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3.5 Balanced Scorecard inom hälso- och sjukvården 
Att implementera BSC inom sjukvården skulle innebära en komplettering till den traditionella 

styrningen som betonade finansiella mått. 

 

Som vi sagt innan var BSC modellen avsedd för vinstmaximerande företag, men visade sig 

användbar även i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. I vinstdrivande företag 

utgör det finansiella perspektivet ett långsiktigt mål men för offentliga organisationer betyder 

det finansiella perspektivet en restriktion. Sådana organisationer bör hålla sina utgifter inom 

vissa ramar. Deras framgång kan inte mätas efter hur nära deras utgifter följer budgeten. 

Framgång för dessa organisationer bör mätas efter hur effektivt de tillgodoser sina 

uppdragsgivares behov. Konkreta målsättningar måste definieras för kunder och 

uppdragsgivare (Kaplan & Norton 1999). 

 

Kaplan och Norton påpekar att prioriteringen mellan de fyra perspektiven måste bli 

annorlunda i en offentligt reglerad verksamhet. Det vill säga inom den offentliga sektorn 

handlar det istället om att ge medborgarna ett maximalt utbyte för skattemedel. Men detta 

behöver inte påverka den grundläggande tanken. Vid införandet av BSC skall verksamheten 

regleras av ett administrativt styrsystem vilket inte är lätt (Aidemark 2001). 

 

Studier som Aidemark (2001) gjorde i flera landsting visar att alla aktörer ansåg BSC som ett 

användbart mätinstrument inom sjukvården. Den användes främst som ett instrument inom 

kliniker för att mäta hur målen uppnås och för jämförelser över tiden. Däremot ansåg inte de 

medicinskt professionella att modellen var användbar för jämförelse mellan kliniker, sjukhus 

och landsting, eftersom de arbetar under olika förutsättningar. Vidare upplevde 

respondenterna att BSC ledde till förbättrad dialog och samverkan, vilket kunde reducera 

osäkerhet om verksamhetens mål. 

Enligt Aidemark krävs det en bred förankring i verksamheten och en ambition att komplettera 

den traditionella redovisningen för att utformningen av BSC ska bli lyckad.  

 

Till skillnad från Kaplan och Nortons modell där mätningarna skulle härledas ur 

gemensamma mål ”top-down” utformades BSC på vissa kliniker som ”bottom-up”.  Det vill 

säga att mätningarna bidrog till gemensamma verksamhetsmål. Mätningarna blir därmed ett 
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språk i en dialog som syftar till samverkan och en ökad samstämmighet mot verksamhetens 

mål (Aidemark 2001). 

 

Kaplan & Nortons BSC modell är uppbyggd som ”top-down” vilket betyder att målen och de 

interna förhållandena bestäms av ledningen. Detta kritiseras av Nørreklit som hävdar att det är 

osäkert om de anställda utan problem kan acceptera de nedbrutna målen. 

För att anställda ska kunna agera, krävs det ett internt engagemang som ansvar och 

individuellt agerande, och inte externt engagemang. Enligt Nørreklit kan ”top-down” 

modellen stimulera det externa engagemanget, det vill säga de anställda finner motivation i 

ledningens order och belöning (Nørreklit 2000). 

 

De fyra perspektiven är enligt Kaplan & Nortons modell länkade i ett hierarkiskt orsak-verkan 

samband, vilket inte visar sig vara fallet i sjukvården. Aidemarks studier visar att sambandet 

som BSC förutsätter, mellan kunderna och det finansiella perspektivet, saknas. Det finns 

ingen prismekanism inom svensk sjukvård. Istället för en hierarkisk modell betraktar 

aktörerna inom sjukvården de olika perspektiven i sjukvården sammanlänkande som ett 

nätverk med balans mellan perspektiven. Det vill säga att begreppet ”balans” fick en ny 

innebörd inom sjukvårdsorganisationer. Balansen i dessa organisationer upplevs av 

respondenterna som balans mellan patienter, medarbetare, processer och finanser.  

BSC upplevs som ett språk för dialog mellan politiker, administratörer och medicinskt 

professionella (Aidemark 2001). 
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3.6 Konceptuell modell 
Vi avslutar vårt teorikapitel med en konceptuell modell som visar de viktigaste punkterna i 

vår teoridel. Denna modell använder vi som utgångspunkt vid empiriinsamlingen och även för 

vår analys. 
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Figur 4: Konceptuell modell (Egen källa) 
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4. EMPIRI 
 

Detta kapitel börjar med en presentation av vår organisation. Vidare presenteras en 

sammanställning av våra intervjuer med utgångspunkt från vår konceptuella modell. 

 
 
4.1 Närsjukvården i landstinget Kronoberg 
Primärvården i lanstinget Kronoberg består för närvarande av 25 vårdcentraler men det ska 

ändras till 10. Primärvården har bytt namn till närsjukvården vilket vi fortsättningsvis 

kommer att använda oss av. Begreppet närsjukvård indikerar att verksamhet kan flyttas från 

lasarettet närmare befolkningen. Närsjukvården utgör basen i hälso- och sjukvården och 

svarar för befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård vid behandlingar, rådgivning, 

förebyggande insatser och rehabilitering, det vill säga de insatser som inte kräver sjukhusens 

medicinska och tekniska resurser och kompetens. Närsjukvården skall, enligt målsättningarna, 

utmärkas av god tillgänglighet, närhet och hög kontinuitet. Närsjukvården har i år ett speciellt 

uppdrag att aktivt arbeta med förebyggande insatser när det gäller: tobak, övervikt, högt 

blodtryck och alkoholprevention (Delårsrapport april 2004). Enligt årsanalys 2002 uppgick 

antalet anställda inom närsjukvården i Kronobergs län till 665. Enligt SCB bodde det 177 590 

invånare i Kronobergs län första kvartalet 2004. 

 

 

4.2 Implementering och förankring av Balanced Scorecard 
Hela landstinget Kronoberg och därmed även närsjukvården införde BSC år 2000. Enligt 

verksamhetschefen var det den politiska ledningen som fattade beslutet. De tog beslutet på råd 

från tjänstemän. Enligt ekonomichefen visste inte riktigt politikerna vad BSC innebär: 

 

”Jag tror det är ganska få politiker i det läge som vet vad det egentligen handlar om.” 

 

Ledningen tillsatte en liten perspektivgrupp och efter alla diskussioner fick de en grupp som 

har mognat och som har en ganska bra samsyn. Införandet av BSC var inte det lättaste. Att 

skriva budget i balanserat styrkort på väldigt vaga direktiv blev svårt och enligt 

ekonomichefen började de inom förvaltningen ana att det inte skulle fungera.  
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Anledningen till att BSC modellen infördes var dels för att komma tillrätta med ekonomisk 

obalans och dels för att hitta ett system för att rapportera. Ledningen kände ett behov av ett 

verktyg för att hålla reda på vart de går ekonomiskt. När en ny modell införs är det inte lätt att 

veta vad man ger sig in på. Ekonomichefen uttrycker det som att det är en massa begrepp och 

modenycker som de hoppar på från högsta ledningen.  

 

 ”Alla andra håller på med BSC.” 

 

Att förankra BSC ute i verksamheten har inte varit lätt. Närsjukvården består av 25 

vårdcentraler och eftersom många är små med få anställda har de inget större behov av BSC. 

Med små enheter blir det lätt överbyråkratisering. Det har påbörjats en sammanslagning och i 

framtiden kommer det att bli 10 vårdcentraler. Ekonomichefen anser att när vårdcentralen blir 

större med fler anställda har de ett större behov av ett system som samlar ihop information 

och då får de större användning av BSC.  

Ekonomichefen var övertygad om att de flesta läkare och sjuksköterskor inte vet vad BSC är.  

 

”De allra flesta, näst intill allihopa, är lyckligt omedvetande av balanced scorecard.” 

 

Detta på grund av att verksamhetscheferna inte har varit intresserade av att ta den 

diskussionen med de för att verksamhetscheferna inte tycker det ger något i den inre 

styrningen.  

 

Vårdcentralen har en egen vision och verksamhetsidé hur de ska nå fram till sina mål. Det är 

viktigt att all personal är delaktig i visionen och att alla står för den gemensamt. Visionen 

används bland annat vid jobbannonsering för att visa hur viktigt det är att alla känner till den. 

 

Den intervjuade verksamhetschefen gissade att det var 10-20 % ute i verksamheten som 

kände till BSC. 

Distriktssköterskan på denna vårdcentralen har hört begreppet BSC och sett en 

kvartalsrapport enligt BSC men vet inte riktigt innebörden.  

 

”Det var ingenting som diskuterades bland personalen något särskilt vad jag kommer 

ihåg.” 
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Däremot visionen som vårdcentralen jobbar efter var välkänd av personalen. Enligt 

distriktssköterskan jobbar de mer målinriktat nu vilket kan bero på införandet av BSC. Hon 

visar intresse för mer information om BSC. 

 

 

4.3 De fyra perspektiven 
I nedanstående modell presenterar vi den vision närsjukvården arbetar efter. I varje perspektiv 

definieras mål för verksamheten. För att uppnå dessa mål definierar de framgångsfaktorer och 

därefter nyckelmått. Vi har inte tagit med nyckelmåtten på grund av att det var flera och 

detaljerade mått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5: Närsjukvårdens uppbyggnad av BSC 
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När närsjukvården införde BSC valde de att ha ett kundperspektiv, ett medarbetarperspektiv, 

ett ekonomiperspektiv och ett processperspektiv. Ekonomichefen uttryckte det att han och 

flera med honom tyckte att modellen liknade en stjärna (se bilaga 1). Det kan inte vara en 

mindre måluppfyllnad i något av perspektiven för då blir det obalans. Som han uttryckte det, 

man kan inte ha ett hjul som håller på att halta.  

 

Efter att de infört BSC modellen tyckte de att de hade bra verksamhet mot kund, ordning på 

sina processer och sina medarbetare men ekonomin var inte bra. Det gjordes stora 

budgetöverskridanden vilket gjorde att de började funderade på om det räckte att ha bra 

måluppfyllnad i tre perspektiv. De ansvariga avrapporterade de olika perspektiven men det 

var svårt att se hur de hängde ihop, det vill säga vad var sambanden mellan de. Detta ledde till 

att modellen ändrades. Närsjukvården använder sig fortfarande av fyra perspektiv men istället 

för medarbetarperspektiv har de lärandeperspektiv. Det är inte namnbyte på perspektivet utan 

innehållet har ändrats. I medarbetarperspektivet var det mest fokus på personal medan det i 

lärandeperspektivet är bland annat forskning och utveckling. Ledningen säger att personalen 

ingår i alla de fyra perspektiven. Med den nya modellen skulle sambanden ses lättare mellan 

perspektiven (se bilaga 2). Enligt ekonomichefen vill de ha en modell som säger att om de 

sätter in ett visst lärande får det effekter på processer som leder till kundnytta. Eller kan man 

vända på modellen. De har haft olika ordningsföljd på modellen beroende på om det är 

budgetskrivning eller uppföljning men i dagens läge säger han att de kommer att utgå från vad 

de vill nå och sätter in en utveckling som förändrar processer.  

 

”Ekonomin är bara en kontrollpunkt i rapporten kan man säga, den är inte viktig i 

sig. Ekonomiska redovisningen, ett underlag för analyser i form av effektivitet och så. 

Men annars är det mest bara en kontroll att vi håller ramen.” 

 

Verksamhetschefen på vårdcentralen uttrycker att de inte har stor valfrihet på grund av att 

resurserna är begränsade, vilket gör att de måste prioritera. 

 

 ”Ekonomiperspektivet idag är väldigt tungt och det är det som styr våra möjligheter.” 

 

Vårdcentralerna använder sig av den övergripande modellen som närsjukvården Kronoberg 

har utvecklat, det vill säga de har ingen egen modell. 
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Enligt verksamhetschefen är de fyra perspektiven inte tydliga. Rent allmänt är det svårt att 

veta vad som tillhör vad. Exempelvis barn som ingår i varje perspektiv, är det barnhälsovård 

eller sjuka barn? Om det är barnhälsovård är det förebyggande åtgärder som vaccination. 

 

 ”Det är otydligt och gör det svårt att använda fullt ut.” 

 

 

4.4 Balans 
Ekonomichefen uppfattar balansen som balans mellan de olika perspektiven där alla 

perspektiv är lika viktiga.  

 

”Spretar det på det ena måste det motverkas på det andra.” 

 

Många gånger är det ytterst bara professionen som kan bedöma vad som är medicinskt rätt 

och inte patienten själv som kan avgöra. Det kan vara tvärtom också, att det finns saker som 

patienterna vet men inte läkarna. Ekonomichefen uttrycker sig såhär: 

 

”Man måste ha det som utgångspunkt att det är utifrån en profession kan bedöma det 

bättre än både politiker och patienter. Och då måste det bli styrt utifrån den 

horisonten rätt mycket också.” 

 

Ekonomichefen upplever den gamla och den nya reviderade modellen som två olika modeller. 

Den första modellen presenterar han som balans mellan perspektiven medan den nya som 

orsak-verkan samband. 

 

Verksamhetschefen ser balansen som balans mellan efterfrågan på vård och den vård de har 

att erbjuda. Efterfrågan har ökat och kraven är mycket större samtidigt som resurserna har 

krympt. Detta gör det svårt att hitta en balansgång för att prioritera vilka de i första hand skall 

ge vård och behandling. 
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4.5 Mätning 
Att mäta sjukvården är svårt. Enligt ekonomichefen använder de inte avancerade mätetal utan 

de är verksamhetsnära. Däremot tänker de revidera många av de detaljerade styrtalen. Han 

uttrycker att det i många fall är tillräckligt med ja/nej tänket. Exempelvis om vårdcentralen 

har nattöppen sjukvårdsrådgivning, eller om arbetsmiljörond är genomförd eller inte. Det blir 

en deklaration inför förvaltningsledningen. 

 

De flesta nyckeltalen tas fram centralt men det finns en aktivitet från förvaltningsledningen att 

vårdcentralerna ska jobba aktivt med att ta fram mätetal som är relevanta att mäta. 

Verksamhetschefen säger att det är svårt att mäta vården och att de inte är vana att mäta. 

 

”Det kommer till nya mätvariabler som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera.” 

 

Vissa saker kan mätas och de är statiska exempelvis antal besök, hur många avvikelser som 

inträffar osv. Men det är ofta svårt att veta vad dessa mätetal innebär. Blir det många 

avvikelser betyder det då att de gör mycket fel eller innebär det att de är duktiga på att 

upptäcka när de gör fel. Detta får de inte veta då de bara ser en siffra i statistiken. 

Medarbetarna i verksamheten saknar i vissa fall uppföljning på vad siffrorna betyder. 

 

Att försöka mäta vårdens innehåll på det här sättet är en ganska ny företeelse. 

Verksamhetschefen tror att det säkert kommer att få större utbredning i framtiden och kanske 

användas mer i det dagliga arbetet. 

 

En annan sak som gör det svårt att mäta är att vissa vårdcentraler saknar datajournaler där de 

kan söka efter specifika nyckeltal. Den vårdcentralen vi besökte har inga datajournaler. För att 

de ska kunna få ut data ur patientjournaler och andra listor krävs det att det är inlagt på ett 

sånt sätt att det är lätt att få fram data. I dagens läge, när de ska söka efter specifika värden 

måste de gå in manuellt i journalen, vilket är tidskrävande.  

Vidare ser de hur många besökare som har en viss sjukdom men de kan inte se hur många 

som har det men som inte sökt vård för det vilket är ett mörkertal. 

 

Närsjukvården gör mycket mätningar. Kvalitetsuppföljningar utförs genom 

enkätundersökningar avseende tiden patienten får vänta, bemötande osv. 
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”Gjorde mycket mätningar när vi höll på med tillgängligheten, mätningar hela tiden.” 

 

Vartannat år gör de även en landstingsövergripande mätning. På mätningen som gjordes år 

2003 fick de närmare fem tusen svar. Personalen tycker det är viktigt att de hela tiden går ut 

och vänder sig till patienterna och att de tar till vara på deras åsikter. 

 

 

4.6 Orsak-verkan samband 
I BSC modellen som närsjukvården hade från början hade ledningen svårt att se sambanden 

mellan de fyra olika perspektiven. Detta resulterade i att modellen ändrades. De ville stärka 

upp orsak-verkan sambanden. De vill se att om de sätter in resurser i det ena blir det effekter i 

den andra. Exempelvis om ett visst lärande sätts in få det effekter på processerna.  

Ekonomichefen är kritisk till orsak-verkan eftersom det nästan är omöjligt att hålla isär vad 

som lett till en förändring. 

 

”Om vi få lägre väntetider, beror det på att vi satte till en ny sköterska eller vakanser 

gått ner eller fick vi bättre IT-stöd, eller vad var vad?” 

 

Ekonomichefen har en tilltro till att satsningen på den ena leder åt ett visst håll. Ett samband 

kan ses mellan de som är underfinansierade och de som har långa köer. Ledningen tror att det 

sambandet är korrekt och att det inte är något underliggande som egentligen helt styr över.  

 

”Man har en övertro att man kan mäta sig i hamn på det här och vården är nog inte 

det enklaste heller.” 

 

 

4.7 Användning av Balanced Scorecard 
BSC i närsjukvården upplevs inte som ett styrinstrument utan mer som en struktur. BSC 

används för beskrivning av och rapportering om verksamheten. Såhär säger ekonomichefen: 

 

”En struktur för gemensamt styrande, men man kan inte se det som utifrån makt 

används detta att dirigera.” 
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Ekonomichefen upplever att BSC underlättar för verksamhetscheferna att rapportera sin 

verksamhet, vilket bekräftas av verksamhetschefen. 

”Jag tycker nog det är ganska bra sätt att skriva rapporterna på. Det tycker jag för att 

man får bra perspektiv i det man ska granska, det är väldigt lätt annars att man blir 

lite blind på sin egen verksamhet.” 

 

Verksamhetschefen använder BSC vid rapportering av sin verksamhet. De skriver en 

kvartalsrapport och en årsrapport enligt modellen. Modellen upplevs som ett hjälpmedel men 

inget enkelt sådant. I dagens läge är det större krav från medborgare och kunder än det varit 

förut. Kunderna är mer informerade nu om vad det finns för möjligheter, vilket gör att det blir 

en helt annan situation. Medan det tidigare var läkaren som satt inne med all kunskap. 

Rapportering enligt BSC används för att se hur vårdcentralen når sina mål och jämför ibland 

med medelvärdet för helheten. Det används inte för jämförelser med andra vårdcentraler 

eftersom arbetet på de olika vårdcentralerna är präglade av den kultur som finns där. Det är 

inte många verksamhetschefer som lägger ner tid på att analysera och bearbeta rapportera utan 

de skriver bara sin egen rapport. På vårdcentralen är det mycket utveckling och 

förändringsarbete på gång hela tiden vilket har medfört att verksamhetschefen har en nära 

dialog med förvaltningen. 

 

Ekonomichefen uppger att BSC modellen underlättar även för politikerna. Rapporteringen 

enligt den modellen gör att det blir lättare för politikerna att ta del av vad som händer i 

verksamheten.  

 

Ledningen tror på modellen och är konsekventa att ha den kvar då de har en grund att gå 

vidare på. Ekonomichefen uttrycker det såhär: 

 

”De som är ute i verksamheten har mjuknat upp och accepterat situationen. Vi kan få 

en bra diskussion runt det här.” 

 

Det finns alltid en risk vid införandet av en ny modell att den inte ges tilltäcklig tid att sjunka 

in i verksamheten. Det händer ofta att organisationen hoppar på nästa modell. Närsjukvården i 

landstinget Kronoberg satsar på tiden och arbetar vidare med att förankra modellen ut i 

verksamheten. 
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5. ANALYS 
 

Analyskapitlet kopplar samman vår teori med det empiriska material som vi har samlat in på 

närsjukvården i landstinget Kronoberg. Som utgångspunkt för vår analys använder vi oss av 

vår konceptuella modell. 

 

 

5.1 Implementering och förankring av Balanced Scorecard 
Enligt Kaplan och Norton börjar införandet av BSC genom att organisationen definierar den 

övergripande visionen. Företagets vision och strategi är utgångspunkt och bör översättas till 

konkreta mål och mått. Enligt Kaplan och Norton ska införandet av BSC utgå från ledningen i 

det avseende skiljer sig inte införandet av BSC i närsjukvården mot Kaplan och Nortons 

modell. Där var det den politiska ledningen i samråd med tjänstemän som fattade beslutet om 

införandet av BSC. Alla intervjuade ansåg att införandet sköttes av ledningen. Närsjukvården 

hade liknande uppbyggnad som Kaplan och Norton det vill säga de utgick från visionen för 

att sedan bryta ner den till mål, framgångsfaktorer och mått. Alla intervjuade kände till 

visionen. Vidare ansåg de att det var viktigt att alla kan ta del av den. 

 

Enligt Kaplan och Norton innebär BSC ett komplement till den traditionella styrningen. Det 

visade sig svårt i början att komplettera BSC med den traditionella styrningen vilket kanske 

berodde på att de inte riktigt visste hur de skulle använda modellen. BSC uppfattades som en 

modenyck och ledningen visste inte riktigt vad de gav sig in på. 

 

Närsjukvården har inte kommit långt med förankringen ut i verksamheten. En förklaring kan 

vara att det är ganska små enheter och att det då blir överbyråkratisering. På grund av detta 

har inte verksamhetscheferna varit intresserade att ta diskussionen om BSC med sina anställda 

på vårdcentralen. Verksamhetscheferna anser inte att det ger något i den interna styrningen. 

Ledningen tror att behovet av BSC blir större när vårdcentralerna slås samman till större 

enheter. 
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5.2 De fyra perspektiven 
Kaplan och Norton föreslår fyra perspektiv vilket även närsjukvården använder sig av. Vid 

införandet av BSC hade närsjukvården ekonomiperspektiv, kundperspektiv, processperspektiv 

och medarbetarperspektiv. De har inte samma fyra perspektiv nu som när de införde BSC. 

Efter revideringen hade medarbetarperspektivet ersatts av lärandeperspektivet. 

Ekonomiperspektivet är numera en del av samhällsperspektivet. 

 

Kaplan och Norton påstår att uppbyggnad av BSC i offentlig sektor skiljer sig ifrån privat 

sektor. I vinstdrivande företag är det finansiella perspektivet ett långsiktigt mål, medan i 

offentlig verksamhet utgör det finansiella perspektivet en restriktion. Även Olve et al hävdar 

att inom offentlig sektor bör perspektiven ges en annan innebörd. Det finansiella perspektivet 

kan knappast anses vara det slutliga målet på samma vis som i ett vinstdrivande företag. Efter 

revidering av BSC modellen i närsjukvården, utgör numera ekonomiperspektivet bara en del 

av samhällsperspektivet. Ekonomi uppfattas som en kontrollpunkt och inte som ett 

självändamål. Kaplan och Norton påstår vidare att framgången i offentliga organisationer inte 

kan mätas efter hur nära deras utgifter följer den fastställda budgeten. Framgång bör istället 

mätas med hur effektivt de tillgodoser sina uppdragsgivares behov. Alla respondenter anser 

att deras framgång inte kan ses utifrån hur bra deras resultat är, utan vilken samhällsnytta de 

har gjort. 

 

 

5.3 Balans 
Balansen i den ursprungliga modellen som presenterades av Kaplan och Norton betyder 

balans mellan kort- och långsiktiga mål, mellan finansiella och icke finansiella mått, mellan 

utfallsmått och drivande mått samt mellan externa och interna prestationsperspektiv. I 

närsjukvården anser samtliga intervjuade att balansen betyder balans mellan de olika 

perspektiven. Den här tolkningen av begreppet balans överensstämmer med resultatet som 

Aidemark fann i sina studier.  

 

Den balansen som fanns i början av implementeringen av BSC modellen är numera inte lika 

tydlig. Det vill säga att efter revidering av modellen blev det svårt att se balansen. 
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Verksamhetschefen uttrycker vidare att ekonomiperspektivet under senare åren blivit allt 

tyngre. Detta i kombination med att kraven från patienter är större och att efterfrågan ökar, 

medför att det är svårt att hitta balansen mellan dessa saker. 

 

 

5.4 Mätning 
Mätning är ett centralt begrepp i Kaplan och Nortons BSC modell och den används som ett 

instrument att styra organisationens medlemmar mot ett gemensamt mål. Att mäta i vården 

framstår enligt verksamhetschefen som en ny företeelse. Alla intervjuade anser att det är svårt 

att mäta i vården. Enligt Olve et al är det viktigt att prioritera de mått som känns mest 

relevanta och som går att följa upp och mäta. Ledningen uppfattar inte måtten som 

avancerade utan anser att de är verksamhetsnära. Däremot kommer det att ske revidering av 

vissa mått. Detaljerade styrtal är inte alltid det bästa.  

 

De som är verksamma på vårdcentraler uppfattar inte måtten som tydliga och klara. Det gör 

det svårt att använda måtten. De anser att mätningar i vissa fall kan leda till bättre uppföljning 

av verksamheten exempelvis kvalitetsuppföljningar. Vissa mätningar däremot tycker de är 

svåra att följa upp. Verksamhetschefen är hoppfull att mätningen kommer att ha större 

utbredning och användas mer i det dagliga arbetet. 

 

Enligt Kaplan och Norton ska mätningen härledas ur gemensamma mål, det vill säga ”top-

down”. Inom närsjukvården formuleras mål och mått centralt. Men det finns en ambition från 

förvaltningshåll att vårdcentraler ska jobba aktivt med att ta fram nyckeltal som är relevanta 

för mätningen. Framtagning av mått i sjukvården kräver den speciella kompetens som de 

professionella har. Det visar att ledningen i närsjukvården inte försöker styra de professionella 

grupperna utan strävar efter samarbete med dem. Det stödjer Mintzbergs påstående att 

administrativa bör samarbeta och inte styra dessa grupper. 

 

 

5.5 Orsak-verkan samband 
I den första BSC modellen som närsjukvården använde sig av var det svårt att urskilja 

sambandet mellan de fyra olika perspektiven, vilket ledde till att de ändrade modellen. Med 

den nya modellen ville närsjukvården stärka upp orsak-verkan sambandet. Enligt Kaplan och 



-Analys- 

 
 

36 

Norton är de olika perspektiven länkade i ett orsak-verkan samband och det var det sambandet 

som närsjukvården ville stärka. Tanken är att om utvecklingen är bra i de icke finansiella 

perspektiven, leder detta till framgång i det finansiella perspektivet.  

 

Ekonomichefen är lite kritisk till orsak-verkan eftersom det nästan är omöjligt att veta vad 

som lett till en viss förändring. Ledningen har en tilltro att lärande skulle leda till bättre 

processer, men det är svårt att hävda att bättre processer är ett resultat av satsningar i lärande 

och utveckling. Ekonomichefens kritik är i enlighet med Nørreklits som också kritiserar 

orsak-verkan samband. Nørreklit hävdar att tidsfaktorn är en av orsakerna som gör det svårt 

att påstå att det finns ett orsak-verkan samband mellan perspektiven. Hon menar att ibland tar 

det lång tid innan effekterna av handlingar syns och under den tiden kan andra faktorer 

påverka. 

 

Samband mellan nöjda kunder och bättre finanser som Kaplan och Norton hävdar, finns inte i 

närsjukvården. Att nöjdare patienter leder till minskade kostnader och därmed förbättrat 

resultat är omöjligt att påstå enligt ekonomichefen. Enligt Aidemark saknas samband mellan 

nöjda kunder och finanser i sjukvården eftersom det inte finns någon prismekanism. 

 

 

5.6 Användning av Balanced Scorecard 
Enligt Kaplan och Norton ska BSC användas som ett styrningsinstrument. Ledningen anser 

att modellen är en bra struktur för samverkan. De vill inte använda BSC som ett verktyg att 

styra utifrån makt.  

Vidare anser ledningen att BSC är en bra modell för att redovisa verksamheten till politiker. 

Den flerdimensionella beskrivningen av verksamheten gör att politiker har lättare att se 

verksamheten i sin helhet. Det här visar att BSC modellen har lett till bättre kommunikation 

av det komplexa arbetet som utförs i närsjukvården. 

Utifrån Kouzes och Micos domänteori består sjukvårdsorganisationer av politiska, 

administrativa och professionella domänen. 

Ledningen uttrycker att det oftast är den medicinska professionen som gör de medicinska 

bedömningarna. Enligt den administrativa ledningen bör det bli styrt från den horisonten 

också, det vill säga utifrån den medicinska professionen. Ledningen uttrycker det vidare att de 

medicinska professionerna inte låter sig styras hur som helst. Det här resonemanget liknar 
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Mintzbergs där han påstår att det är svårt att styra den verksamhet som domineras av de 

professionella. Professionella är starka grupper som besitter kunskap genom långa 

utbildningar. Enligt Mintzberg bör administratörer endast stödja de professionella och inte 

styra de. Ledningen i närsjukvården strävar efter samarbete med de professionella 

yrkesgrupperna istället för att styra de. 

Detta tyder på att den främsta användning av BSC är för rapportering och kommunikation och 

inte för styrning av verksamheten som Kaplan och Norton hävdar. 

 

Verksamhetschefen anser att BSC är ett bra verktyg för rapportering. I viss mån tycker de att 

modellen är användbar som uppföljning på det arbete de utför. Vidare används modellen för 

att se hur vårdcentralen uppnår sina mål och jämför med medelvärdet för helheten. Däremot 

anser inte verksamhetschefen att modellen är lämplig för jämförelse mellan vårdcentraler 

eftersom alla arbetar under olika förutsättningar.  

 

Verksamhetschefen anser inte att BSC modellen har stor genomslagskraft i närsjukvården, på 

grund av svårigheter att mäta. En annan förklaring är att vårdcentralerna är små enheter och 

behovet inte är stort. Att verksamhetscheferna inte varit intresserade att föra diskussionen om 

BSC vidare ute i verksamheten tyder på att professionella är starka grupper som inte låter sig 

styras av den administrativa ledningen. Däremot är alla intervjuade hoppfulla om att modellen 

kommer att ha större utbredning i framtiden. Det visar att närsjukvården har kommit en bra bit 

med implementering av BSC framförallt på förvaltningsnivå, men att det återstår en del arbete 

för att modellen ska fungera bra. Enligt Kaplan och Norton är implementeringen av BSC 

tidskrävande det vill säga att det tar tid att sprida tankesättet i organisationen. Det finns risk 

att utvecklingen inte ges tid och att ledningen inför en ny modell. Inom närsjukvården är 

ledningen beslutsam att satsa på tiden. 

 

Enligt verksamhetschefen har efterfrågan på vård ökat under de senaste åren och kraven från 

patienterna är större samtidigt som resurserna är mindre. Detta medför att de medicinska 

yrkesgrupperna inom närsjukvården upplever den ekonomiska situationen svår. Det visar att 

de professionella trots allt har blivit mer ekonomiskt medvetna. Hallin och Siverbo hävdar att 

ett ökat ekonomiskt medvetande bland professionella är ett resultat av reformer. Det är svårt 

att påstå att de medicinska yrkesgrupperna i närsjukvården har blivit mer ekonomiskt 

medvetna på grund av BSC.  
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6. SLUTSATS 
 

Syftet med vår uppsats har varit att jämföra BSC i primärvården med den ursprungliga 

modellen som Kaplan och Norton presenterade, och förklara eventuella skillnader. Här drar 

vi slutsatser av det resultat som vi har kommit fram till. Vidare utför vi kritik mot vårt arbete 

och ger förslag till fortsatta studier. 

 

 

Implementeringen av BSC utfördes i enlighet med den ursprungliga modellen. Det var 

ledningen som skötte införandet av BSC och alla respondenter upplevde införande som ”top- 

down”. Det vill säga implementeringen leddes uppifrån. 

Mätningen är svår och framstår som en ny företeelse bland medarbetarna. De flesta måtten 

definieras centralt, men det finns ambitioner att vårdcentralerna ska arbeta aktivt med 

framtagande av mått, vilket tyder att delaktighet bland medarbetarna kommer att öka. 

 

Kaplan och Norton föreslår fyra perspektiv vilka närsjukvården använder. Skillnader är att i 

början av implementeringen av BSC använde de ett renodlat medarbetarperspektiv vilket efter 

revidering ersattes med lärandeperspektiv. Att ekonomi utgör en del av samhällsperspektivet 

visar att det finansiella perspektivet i närsjukvården utgör en kontrollpunkt och att det inte är 

ett långsiktigt mål. 

 

Innebörden av begreppet balans visade sig vara annorlunda i närsjukvården än den balans 

mellan verksamhetsaspekter som Kaplan och Norton hävdar. I närsjukvården beskrivs balans 

mellan de olika perspektiven. 

 

Orsak-verkan samband mellan perspektiven som upphovsmännen till BSC hävdar, kunde vi 

inte finna i närsjukvården trots att ledningens syfte med att revidera modellen var att stärka 

orsak-verkan samband. Sambandet mellan nöjda kunder/patienter och finansiella framgångar 

som Kaplan och Norton hävdar, finns inte i närsjukvården. 

 

BSC modellen är inte förankrat ut i verksamheten, och vi drar slutsatsen att modellen främst 

används på den administrativa nivån. 



-Slutsats- 

 
 

39 

Främsta användning av BSC i närsjukvården är för redovisning och kommunikation mellan de 

olika aktörerna. En tydligare redovisning och rapportering ger en helhetsbild av 

verksamheten. Det underlättar för politiker att ta del av den komplexa verksamheten.  

Vidare används BSC i närsjukvården för samordning mellan aktörer och inte som en aktiv 

styrmodell. I det avseende skiljer sig BSC i närsjukvården från ursprungsmodellen. 

Förklaringen är att de medicinska professionerna är starka grupper som inte låter sig styras. 

 

Vidare finner vi att ledningen är positiv till BSC modellen och att de har skapat en grund att 

gå vidare på. De kommer att fortsätta arbeta med BSC och försöka föra ut det mer i 

verksamheten. 

 

 

6.1 Kritik mot eget arbete 
Vi vill nu rikta viss kritik mot vårt arbete. Vi är medvetna om att vår uppsats kanske känns 

mer övergripande på grund av att vi inte har en tydlig avgränsning. Men eftersom vi ville 

undersöka utformning och användning av BSC och jämföra med originalmodellen blev 

uppsatsen lite mer övergripande. 

 

Eftersom tiden är begränsad och med tanke på det geografiska avståndet hade vi inte 

möjlighet att intervjua fler personer. Vi hade velat intervjua någon representant från den 

politiska ledningen för att även ha med deras åsikter angående BSC. 

 

 

6.2 Förslag på fortsatta studier 
Genom vårt arbete har det uppkommit flera funderingar som kan vara intressanta att studera 

vidare. Framförallt är det mätning och vilka styrtal primärvården använder sig av som kan 

vara intressant att fördjupa sig i.  

En annan sak kan vara att studera BSC utifrån ett medarbetarperspektiv i 

sjukvårdsorganisationer där BSC är förankrat ut i verksamheten. 
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Bilaga 3 

 
Intervjumall 

 
 
Allmänna frågor (ex. hur länge jobbat här?) 
 
 
Utformning 
 
Allmänt om implementeringen av BSC. När och varför? 
 
BSC i hela organisationen eller delar? 
 
Olika domänernas arbete med BSC. Vilken inställning har de till BSC? Medfört bättre 
samverkan? 
 
Hur uppfattade personalen införandet av BSC? 
 
Deras vision, hur de brutit ner den. 
 
Vilka perspektiv? Vilka mål, mått, handlingsplaner, framgångsfaktorer? 
 
Mätning 
 
Härleds mätningarna från gemensamma mål eller bidrar mätningarna till gemensamma 
verksamhetsmål? 
 
Balans 
 
Orsak – verkan samband 
 
För- och nackdelar med BSC? 
 
Helhetsintrycket av er implementering av BSC? 
 
 
Användning 
 
Styrinstrument 
 
Kommunikation 
 
Dialog 
 
Delaktighet 
 


