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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera översättningen av det balanserade styrkortet på ett sjukhus 

likaså att ge en förståelse för aktörers- och logikers inverkan på styrkortets utveckling och 

utformning i olika delar av sjukhuset. Arbetets ändamål är även att underlätta förståelsen av den 

komplexitet som konceptet innebär och dess användningsområde. Insamlingen av relevant empiri 

till denna studie har utförts med en kvalitativ fallstudie av dokument och personliga tolkningar 

för att få en bild av vart organisationen befinner sig i styrkortets utveckling samt för att få fram 

hur utvecklingen av BSc ser ut i ett sjukhus. Valet till att använda en fallstudie var för att kritiskt 

kunna prova den modell som målats upp kring BSc. Översättningsprocessen av det balanserade 

styrkortet har analyserats genom att delas in i ett flertal steg. Mätetal som verksamheterna själva 

hade möjlighet att utforma, kan konstateras vara av en lös paketeringsgrad eftersom det finns ett 

fritt utrymme av att själva kunna välja vad som skall innefattas och utformas i styrkortet. För att 

underlätta samt öka förståelsen för medarbetarna har mål- och mätetal redovisats med styrtavlor 

som införts på alla enheter. Med hjälp av tavlorna har medarbetarna blivit mer involverade i 

aktuella nyckelaktiviteter genom att ta sig an ansvarsområden och på så sätt har delaktigheten 

ökat. Balans i styrkortet innebär att delaktigheten och dialogerna ökar. Det upplevs som svårt att 

arbeta och utveckla orsak-verkansambanden genom strategikartor i hela sjukhuset, främst 

eftersom sjukvården är så komplex som den är. Till sist kan även en övergripande undersökning 

utföras för att på så viss beakta hur sjukvården påverkas av strategiska beslut på såväl regional 

som nationell nivå. En modell presenterar hur sjukhusets arbete med styrkortet påverkas av olika 

faktorer. Studien kommer fram till att en stor del av innehållet i styrkorten på verksamhetsnivå i 

Skaraborgs sjukhus är styrning från Västra Götalandsregionen och olika myndigheter samt ideella 

föreningar på nationell nivå. Modellen och slutsatserna motiverar vidare studier av hur 

verksamheten och styrkortsarbetet skapar dialog med dessa beslutsdeltagare kan ge en ökad 

förståelse av styrningen i sjukvården. 

 

Nyckelord; Sjukvård, Balanced Scorecard, Skandinavisk institutionalism, 

Översättningsprocessen samt Aktörer och logiker. 



 

 

Abstract 

The purpose of the thesis is to analyze the translation of the Balanced Scorecard at a Swedish 

hospital as well as to provide an understanding of how actors and different logics affect the 

development and design of the scorecard in various parts of the hospital. The object is also to 

facilitate the understanding of the complexity that the concept means and its area of use. The 

collection of relevant empirical data for this study was conducted using a qualitative case study of 

documents and personal interpretations to get a picture of where the organization is at the 

scorecard development, and to bring out how the development of BSc looks like in a hospital.  

The choice to use a case study was made to critically test the theory that had been painted up 

around the BSc. The translation process of the Balanced Scorecard has been analyzed by being 

separated into several steps. Measurements that the functions had the opportunity to shape by 

themselves can be found being packed loosely because there was a free space to be able to decide 

what should be included in their scorecards. To facilitate and increase the employees 

understanding of the concept and the strategy, the operative level had invented scoreboards that 

were used in all the functions at the hospital. Using Scoreboards, employees become more involved in 

the current key activities by taking on responsibilities and thus participation has increased. Balance in the 

scorecard increase participation and dialogues. It is perceived as difficult to work and develop cause-effect 

relationships through strategy maps in the entire hospital, mainly because health care is as complex that it 

is. Finally, a more comprehensive study is recommended to consider how health care is affected by 

strategic decisions at both regional and national level. A model presents how the hospital's work with the 

Scorecard is affected by various factors. The study concludes that a large part of the content of the 

scorecards at the operational level in Skaraborg Hospital is controlled from the county of Västra Götaland 

with various government agencies and non-profit organizations at the national level. The model and 

findings warrant further study of how the operations and scorecards creates dialogue with these 

decisionmakers and that may provide a better understanding of governance in healthcare. 

Keywords; Health Care, Balanced Scorecard, Scandinavian institutionalism, Translation Process 

as well as actors and logics. 
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1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs sjukhusets bakgrund samt hur konceptet Balanced Scorecard blev 

aktuellt för en offentlig organisation som sjukvården. Därefter följer en problemdiskussion 

som ligger till grund för studiens syfte. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar   

 

1.1 Problembakgrund  

Balanced Scorecard (BSc), det balanserade styrkortet, utvecklades i början av 90-talet av 

Kaplan och Norton (1992). Styrkortet var till en början tänkt att komplettera 

ekonomistyrningens traditionella (finansiella) mätetal med icke-finansiella. Med andra ord 

bidrog konceptet till ökad användning av långsiktiga mätetal eftersom den traditionella 

prestationsmätningen kritiserades för att vara allt för kortsiktig. Till en början var BSc ett 

styrverktyg men under det senare nittiotalet utvecklades det från att inte bara vara ett 

styrmedel (Kaplan & Norton, 1992) till att bli ett managementkoncept (Kaplan & Norton, 

1996; Olve et al., 1999). Genom att BSc utvecklats till något mer än bara ett styrverktyg så 

lägger Kaplan och Norton vikt på att få med hela organisationen  i utvecklingen av styrkortet 

och strategiarbetet. Styrkortet kan  i och med detta  illustreras i form av ett kretslopp med 

centrala begrepp som kommunikation, dialog, planering och lärande för att kontinuerligt 

utveckla organisationens strategi och vision. Kaplan & Norton påpekar att orsak-

verkansamband, målsättningar, upprätta handlingsplaner och koppla belöningssystem till 

styrkortet är betydelsefulla beståndsdelar. Dessa beståndsdelar används för att strategiarbetet 

ska kunna genomsyra hela organisationen och på så vis få ”full effekt”. 

Från första början var konceptet inriktat till att användas av privata företag som centralt har 

finansiell vinst som sitt främsta mål och därmed var vinstdrivande organisationer de som först 

anammade konceptet. Med åren har dock offentliga organisationer i större utsträckning börjat 

använda BSc trots att de inte är vinstdrivande (Kaplan & Norton, 2001; Johnsen, 2001; Olve 

et al., 2003; Speckbacher et al., 2003; Funck 2009; Aidemark et al., 2010, Greiling 2010). 

Flera forskare (Kaplan & Norton, 1996; Olve et al, 1999; Aidemark, 2001) menar på att 

styrkortet borde lämpa sig särskilt bra för en sådan form av verksamhet eftersom den oftast är 

i särskilt behov av icke-finansiella mätetal. 
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Aidemark et al. (2010)  antyder att så gott som 65 % av Sveriges akutsjukhus använde sig av 

ett BSc i någon form. Vidare menar olika författare att styrkortet oftast inte har blivit  

implementerade ”fullt ut” som Kaplan och Norton tänkt sig (Lindvall, 2011; Haagen, 2009; 

Funck, 2009). Det händer ofta att styrkortet stannar som ett verktyg för ledningen vilket sedan 

härleder till att det sällan genomsyrar hela organisationen. För att lättbegripligt kunna förstå 

vad ett ”fullt” införande innebär så kan implementeringen delas i tre faser, enligt Speckbacher 

et al.(2003). I den första fasen används icke-finansiella mått där styrkortet oftast bara är ett 

styrverktyg för ledningen. Andra fasen innebär att orsak-verkansamband illustreras och det är 

först i tredje fasen som styrkortet anses blivit implementerat ”fullt ut” där strategin definierar 

uppdrag, handlingsplaner, resultat och även att det upprättas belöningssystem kopplat till 

styrkortet. Greiling (2010) har likaså hon använt sig av dessa tre faser på tysktalande non-

profit organisationer där hennes studie visade att större delen av organisationerna, däribland 

flera sjukhus inom offentliga sektorn, oftast enbart har infört BSc till fas ett eller två. 

1.2 Problemdiskussion 

Under 2000-talet har många fler artiklar såväl som uppsatser tillkommit där det har studerats 

avgörande faktorer om varför offentliga verksamheter väljer att införa det balanserade 

styrkortet och hur översättningen gått till (Kaplan & Norton, 2001; Johnsen, 2001; Olve et al., 

2003; Speckbacher et al., 2003; Funck 2009; Aidemark et al., 2010, Greiling 2010). 

Översättningen är den process där en idé anpassas och införs i en organisation, i det här fallet 

hur ett verktyg som BSc implementeras för att underlätta ledning samt styrning inom en 

sjukhusorganisation. Ett område som däremot inte är utforskat i lika stor utsträckning är hur 

utformningen av styrkortet har utvecklats efter att det har blivit infört. Styrkortet innebär att 

mätetalen ska representera hela organisationen strategi genom att olika perspektiv ska införas. 

För att perspektiven ska generera en god balans i organisationen så ska det skapas så kallade 

orsak-verkansamband som ska illustrera värdekedjor genom perspektiven. En värdekedja kan 

vara att en satsning i ett perspektiv som sedan leder till ett resultat i de andra perspektiven. 

Det kan dock vara svårt att avgöra om en insats verkligen kommer leda till resultat i de övriga 

perspektiven eftersom det finns så många faktorer som kan påverka värdekedjan på vägen. 

Det är vid detta skede i processen som arbetet med BSc börjar bli invecklat och komplext. 

Organisationer som sjukhus har svårt att komma till denna fas där de infört betydelsefulla 

samt tydliga orsak-verkansamband i hela organisationen. Nørreklit (2000, 2003) menar att 

dessa uppsatta samband ofta är svåra att förstå likaså för dem som är mest insatta i 

utformningen. Hon menar att de som tillämpar BSc gör sina egna tolkningar av modellen 
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snarare än att använda sig av en färdig modell. En faktor som försvårar arbetet ytterligare är 

att de insatta personerna i ledningsarbetet består av olika grupper av aktörer (Funck & 

Aidemark, 2009; Kouzes & Mico, 1979). Dessa grupper av aktörer är politiker, 

administratörer och medicinskt professionella som var för sig drivs av olika intressen och 

ideologier som formats utifrån tidigare logiker vilket gör situationen svår att få grepp om. 

Traditionellt kan den medicinska professionen, som består av läkare och andra experter, har 

ansetts vara den starkaste aktören som i stor utsträckning haft förtroende från övriga aktörer ( 

Targama & Norbäck, 2010). 

Sjukvården är som tidigare nämnts, komplex och är i hög grad styrd av professionella 

yrkesgrupper (Axelsson, 2000:22; Kouzes & Mico 1979; Abernethy & Stoelwinder, 1995).  

Läkare har själva ansetts, bäst veta, vilken verksamhet som bör bedrivas. Dessa professioner 

kan också tillföra problematik i organisationen på grund av sitt sätt att ”se ner på” andra 

arbetsformer som inte ingår i professionens område (Targama & Norbäck 2010). Dessa 

arbetsformer kan bland annat vara administratörer och chefer. Detta i sin tur leder ibland till 

att osynliga maktstrukturer uppstår vilket innebär att arbetet med övergripande strategiska 

frågor kan försvåras. I och med en situation som denna är det inte konstigt att 

sjukhusorganisationer med tiden har blivit allt mer komplexa. Det har blivit större krav på att 

läkarnas arbete ska redovisas och regleras samt att större krav ställts på organisationens 

styrning och transparens. Kraven på sjukhusorganisationen har lett till långsiktiga försök att 

styra och leda organisationen (Funck, 2009; Targam & Norbäck, 2010).   

 

En ökad styrning har medfört att medicinska professioner  kan uppfattas som autonoma och 

svårstyrda där professioner ställt krav på relativt fria tyglar i sitt arbete. I tidigare studier har 

det visats att starka professioner  tenderar att vara svårstyrda (Ouchi, 1979; Abernethy & 

Stoelwinder, 1995). Funck (2009:235), menar å andra sidan att styrning genom mätningar 

faktiskt kan lämpa sig mycket väl i denna typ av organisationer om de professionella får vara 

med och utforma ramar och riktlinjer i större utsträckning. Resultat av tidigare studier visar 

också på att utvecklingen av en kultur som förstår sig på professionernas mål och värderingar 

gör att styrningsarbetet underlättas (Abernethy & Stoelwinder, 1995). Frågan är hur styrkortet 

påverkas av olika logiker och aktörer inom sjukvården.  
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1.3 Problemformulering 

Ovanstående problematisering har inriktat arbetet till följande problemformuleringar;  

 Hur ser processen ut samt vad är det som formar översättningen och utvecklingen av 

Balanced Scorecard inom den offentliga sjukvården? 

1.4 Syfte 

Att analysera översättningen av det balanserade styrkortet på ett sjukhus likaså att ge en 

förståelse för aktörers- och logikers inverkan på styrkortets utveckling och utformning i olika 

delar av sjukhuset. Arbetets ändamål är även att underlätta förståelsen av den komplexitet 

som konceptet innebär och dess användningsområde. 

1.5 Avgränsning 

Offentlig sjukvård styrs både regionalt och nationellt av olika myndigheter. För att förstå 

processen och utvecklingen vid införandet av ett koncept som BSc så behövs dessa 

intressenter beaktas. Arbetet kommer dock att avgränsas till att enbart ge en övergripande bild 

av hur det utvalda sjukhuset särskilt påverkats av vissa utvalda myndigheter, arbetet kommer 

inte ge någon generell detaljerad övergripande bild av alla myndigheter och annat som 

påverkar sjukvården i allmänhet. 
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2 Metod 

Metoden är till för att ge en övergripande bild av uppsatsens tillvägagångssätt avseende både 

teori, empiri och analys. Dessa innefattar delar som forskningsansats, respondentval, val av 

studie och etiska förhållningssätt vid utförandet av datainsamlingen. Slutligen beskrivs vad 

som har krävts för att höja trovärdigheten på undersökningen. 

 
2.1 Övergripande forskningsdesign 
Forskning inom företagsekonomi som är uppsatsens generella område, involverar 

socialvetenskapliga discipliner som sociologi, psykologi, antropologi och ekonomi där 

ekonomi i sin tur innefattar marknadsföring, HRM, strategi, organisatoriskt beteende, 

redovisning samt finans, industriella relationer, och ”operativ forskning” (Bryman & Bell 

2011: 4). Studierna kring arbetet har utgått från ett management perspektiv som till stor del 

tillhör områden som HRM, strategi samt organisatoriskt beteende men sett utifrån ett 

lednings- eller management perspektiv måste även övriga områden beaktas som är relaterade 

till det företagsekonomiska området. Eftersom studierna handlat om en  managementmetod 

har ett holistiskt perspektiv eftersträvats där alla organisationers intressenter beaktats. På 

grund av komplexiteten har valet lett till en användning av kvalitativ metod.   

Insamlingen av relevant empiri till studien har utförts med en kvalitativ fallstudie för att få 

fram personliga tolkningar gällande vart organisationen befunnit sig i styrkortets utveckling 

samt för att få en beskrivning av hur utvecklingen av styrkortet har sett ut inom ett sjukhus. 

En fallstudie är den vanligaste formen att använda sig av för att beskriva en komplex social 

situation där flertalet människor involveras (Yin, 2009:4; Bryman & Bell 2011; Dahmström, 

2011). Det innebär även att olika aktörer i styrkortsarbetet har intervjuats för att få grepp om 

helheten. Bryman & Bell (2011:402) beskriver det som att se ”genom de studerades ögon”. 

Valet till att använda en fallstudie var för att kritiskt kunna prova teorin som målats upp kring 

BSc vilket kan ge ett bidrag till kommande forskning. Kvalitativ metod har valts för att 

matcha frågeställningens utformning för att skapa förståelse och hitta mönster inom området 

som ger underlag till att kunna analysera problematiseringen (Jan Trost, 2010:32). Valet av att 

utesluta den kvantitativa metoden berodde i detta fall på att frågorna var alltför komplexa för 

att kunna användas i en sådan studie. 
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2.2 Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer ( Bryman & Bell, 2011) har använts för att få en flexibilitet i 

frågorna samt för att få möjligheten att fylla ut med fler frågor under intervjuerna när nya 

intressanta områden har dykt upp. Intervjuerna har resulterat i respondenternas tolkningar 

kring översättningen och utformningen. Utifrån samtalsfrågorna har tänkbara följdfrågor 

formulerats. Ordningsföljden och sättet på hur frågorna har blivit framställda har justerats 

under intervjun med hänsyn till intervjupersonerna. Utförandet av enskilda intervjuer 

medförde att respondenterna inte skulle kunna påverkas av vad någon annan uttalat sig om. 

Grunden till intervjuerna baserades på litteratur inom ämnet och styrdokument såsom 

handlingsplaner, strategiutkast, verksamhetsplaner och uppföljning  från  sjukhuset samt 

intryck från tidigare sjukhusbesök. 

Strategin för intervjuerna har i största möjliga mån varit att genomföra undersökningens 

intervjuer genom personliga besök snarare än via telefon eller E-post. Besöksintervjuerna 

anses leda till en bättre kontakt med respondenterna samt att detta troligtvis medför att de kan 

tänkas ge mer insiktsfulla och förtroendeingivande svar, vilket i sin tur leder till att samtalet i 

högre grad blir givande för studien.  

Ett informationsbrev innehållande studiens syfte och frågeställning skickades till en 

kontaktperson på sjukhuset för att få stöd till att utföra studien. En pilotintervju genomfördes 

för att bedöma hur frågorna i intervjun har blivit tolkade, vid behov har justeringar blivit 

gjorda för att förbättra frågorna allteftersom intervjuerna genomförts. Vid samtliga intervjuer 

var båda författarna närvarande och deltog aktivt. Mötet inleddes med väsentlig information 

gällande intervjuns upplägg. Intervjupersonerna fick möjlighet att ställa frågor och efter det 

medgavs muntligt samtycke. Samtalen fortgick i ca 40-60 minuter och under tiden spelades 

intervjuerna in med en diktafon vartefter de delaktiga blev avidentifierade. Intervjuernas 

tidsintervall varierade men detta är något Bryman & Bell (2011) även påvisar är naturligt. 

Efter intervjuerna samt genomförd analys har materialet förstörts. Diktafonen stängdes av 

först när intervjuperson lämnat rummet, detta för att inte gå miste om någon viktig 

information. En inspelning undviker att respondenten utsätts för dödtid, den tid som annars 

använts av frågeställaren till att reflektera samt föra anteckningar om det som sagts. 

Respondenterna har tagit del av det underlag som ligger till grund för analysen. Detta gjordes 

för att få en högre reliabilitet på summeringen av slutförda intervjuer. 

 



 

7 
 

2.3  Val av studie 
Det finns många intressanta aspekter att studera då detta relativt nya område fortfarande inte 

är så väl utforskat. Offentliga sektorn befinner sig i en intressant förändringsfas i nuläget där 

BSc under den senaste tiden börjat användas i allt större utsträckning. Denna förändringsfas 

och en komplex organisation som sjukhuset medförde att Skaraborgs sjukhus (SkaS) blev 

aktuellt, avgränsningen till SkaS berodde på att det ligger i närområdet samt att studiens 

omfattning redan är brett som det är. 

  
2.4 Val av respondenter  
Sjukhuset som valts ut för studien är en typisk sjukhusorganisation i Sverige. Sex av nio 

respondenter har valts ut för intervju direkt på förslag från kontaktpersonen på sjukhuset. 

Kontaktpersonen har varit med sedan introduceringen av styrkortet (2004) och är därmed väl 

insatt i både styrkortsarbetet och organisationen. Hennes förståelse för organisationen 

balanserar urvalsförslaget av intervjuer från olika nivåer och enheter i organisationen. De 

medarbetare som avsiktligen valts ut till intervju har varit från olika nivåer i verksamheten 

samt varit väl insatta i arbetet med styrkortet under en längre period, de har dessutom olika 

bakgrunder. Med tanke på detta har möjligheten av att få medarbetare som kan tänkas 

påverkas av olika logiker på grund av deras bakgrunder. En av respondenterna på lednings- 

och verksamhetsnivå  kontaktades utifrån förslag från de andra respondenterna. Även en 

politiker från SkaS styrelse kontaktades och valdes ut för att få en överblick av hur regionen 

kunnat påverka styrkortets utveckling. I tidigare studier har det visat sig vara svårt att hitta 

konkreta samband på hur politiker direkt haft inflytande på styrkortsarbetet (Funck 2009). 

Trots detta uttalande har det ändå valts att utföra en intervju med en politiker för att kunna 

överblicka hur deras arbete fungerar i praktiken och för att ställa frågor kopplade till hur de 

arbetar samt hur detta  kan påverka styrningen. För att få en god överblick över hela 

översättningsprocessen har tre personer från ledningsgruppen intervjuats och samtliga har 

erfarenhet av styrkortets utformning sedan införandet. Avsikten är att undersöka hur olika 

delar i ett sjukhus arbetar med styrkortet och därför undersöktes tre olika verksamheter. Valet 

innefattade Akut-ambulansenheten, Infektionsavdelningen och Barn- Kvinnoverksamheten. I 

dessa tre verksamheter gavs kontaktuppgifter till chefer med de rätta preferenserna och 

dessutom gavs deras godkännande till att medverka i intervjuerna. 
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2.5 Val av litteratur 
Kaplan & Nortons litteratur används för att ge läsaren en sammanfattning över deras tänkta 

syfte med konceptet. Merparten av litteraturen inom området utgår oftast från deras böcker 

och artiklar. Speckbacher et al. (2003) används för att illustrera hur implementeringsgraden 

av Kaplan & Nortons balanserade styrkort kan klassificeras i tre faser. Greilings vetenskapliga 

artikel (2010) och Funck (2009) framför i sin doktorsavhandling att sjukhus vanligtvis har en 

tendens till att inte implementera styrkortet fullt ut. Deras studier presenteras i referensramen 

eftersom studien har som avsikt att beskriva i vilken grad det utvalda sjukhuset har valt att 

införa modellen. Arbetet ämnar undersöka de områden som både Greiling och Funck menar är 

intressant för vidare forskning, nämligen att undersöka varför inte sjukhuset använder sig av 

exempelvis tydliga orsak-verkansamband genom hela organisationen. Olves böcker (1999, 

2003) har använts om Balanced Scorecard på svenska, likaså Funcks doktorsavhandling 

eftersom de ger en bra inblick i svenska klimatet. För att kunna beskriva hur olika intressen 

och aktörer påverkar översättningen av BSc så kommer slutligen teorin om institutioner att 

användas. Insamlingen av litteratur till teorin har blivit inhämtat från olika sökmotorer, främst 

databaserna Emerald och ABI/inform complete. Uppsatser.se, Google scholar och Diva har 

även blivit använd för att hitta tidigare uppsatser inom det aktuella området. Sökord har 

bestått av bland annat Balanced Scorecard, hospital, public organization, non-profit 

organization och likaså Control samt management. 

2.6 Etiska aspekter  

Intervjupersonerna har både blivit muntligt samt skriftligt informerade kring projektet och vad 

deras medverkande kommer att innebära. Respondenterna har blivit erbjudna anonymitet för 

att de obehindrat skall känna sig bekväma inför och under intervjun. Anonymitet kan ge 

författare ett dilemma eftersom anonymitet kan försämra studiens trovärdighet, Myers (2009). 

Myers beskriver detta som ett val författaren får ta ett beslut om, antingen genom att skydda 

respondenten eller låta uppdragsgivaren eller publiken  ta del av eventuellt känslig 

information. I denna studie har valet blivit att skydda respondenterna genom att göra dem helt 

anonyma. Anonymiteten avser i flera fall både respondentens titel, dess nivå likaså eventuell 

verksamhetstillhörighet. Eftersom flertalet respondenter har känt till vilka som intervjuats har 

det blivit särskilt viktigt att intervjupersonerna ska kunna bli oigenkännliga även internt i 

verksamheten. Det är sedan tänkt att de delaktiga personerna  ska få möjlighet att ta del av 
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den framförda empiri samt analys för att kunna ge sin feedback. Respondenterna kommer 

även att få ta del av den slutliga publiceringen. 

2.7 Undersökningens trovärdighet 
För att få en hög trovärdighet behöver slutsatserna vara tillförlitliga. Då respondenters 

tolkningar och beskrivningar i en kvalitativ intervju kan anses ha en bristande trovärdighet, är 

dokumentstudier en bra metod att styrka trovärdigheten med. För att få ut så mycket som 

möjligt från intervjuerna och för att tydligare kunna visa hur datainsamlingen har genomförts 

så har en mall använts med övergripande frågor som utgångspunkt för intervjuerna  

(se bilaga 3). 

 Reliabilitet kan delas upp i extern och intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011:395). Den 

externa reliabiliteten tenderar att inte vara hög i kvalitativa undersökningar av komplexa 

sociala problem. Det som talar för en hög extern reliabilitet är ändå att sjukhus överlag ofta 

har en likartad struktur, därmed finns en sannolikhet att vår undersökning skulle ge ett 

liknande resultat även på andra sjukhus. Liknande undersökningar från andra delar av landet 

presenteras för att se hur vår undersökning styrker eller försvagar de andra undersökningars 

resultat. Den interna reliabiliteten i undersökningen styrks av att det är två stycken som utför 

studien och behöver därmed enas om strukturen på undersökningen likaså de slutsatser som 

studien resulterar i.  

Validiteten kan precis som reliabiliteten delas upp i extern eller intern. Den externa validiteten 

innebär att det finns en risk att den sociala konstruktionen i fallstudien skiljer sig från normen 

och att resultatet därmed inte stämmer in på offentlig sjukvård. En komplex 

sjukhusorganisation består av många olika enheter eller kliniker som skiljer sig avsevärt från 

varandra, dessa skillnader kan vara stora både extern och internt. En enhet som exempelvis 

akuten kan skilja sig stort från exempelvis en barnklinik. Det kan också vara så att en enhet 

med en viss inriktning inte går att jämföra med en liknande enhet på ett annat sjukhus 

eftersom respektive enhet har olika förutsättningar (Funck 2009). Den interna validiteten 

stärks genom att det görs ett flertal intervjuer från olika perspektiv vilket skapar en trovärdig 

uppfattning av situationen i organisationen som analyseras. Respondenternas anonymitet är av 

betydelse för att kunna framföra den kritik som kan förekomma gällande organisationens 

styrkoncept. Validiteten gör sig dock begränsad, av knappa resurser, vilket i sin tur medför att 

alla parter inte kan bli hörda. 
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2.8 Analysens genomförande 

Insamlingen samt presentationen av dokument och intervjuer redogörs först i empiriska 

kapitlet. Därefter kommer en analys genomföras av empirin utifrån den teoretiska 

referensramen. En beskrivning av styrkortets användning och omfattning har analyserats och 

placerats i ett perspektiv utifrån tidigare studier och datainsamling. En analys som berör hur 

olika aktörer och intressen påverkar styrkortet har till sist genomförts utifrån institutionell 

teori.  Analysprocessen startades redan efter att de första dokumenten och intervjuerna blivit 

sammanfattade. Analys som en pågående process medförde att empirin kontinuerligt 

bearbetades under arbetets gång. På så sätt gavs det utrymme till att ändra både metoden för 

datainsamlingen samt teorin för analysen. Med detta tillvägagångssätt läggs fokus på att 

sortera fram relevant information för att undvika att upprepande stycken förekommer 

(Merriam, 2009:171). Efter analysen presenteras slutsatser kring eventuellt framträdande 

aktörer och initiativtagare i översättningsprocessen, en reflektion framför hur sjukhusets 

styrkort har översatts och utvecklats. Slutligen presenteras hur, samt på vilket sätt, studien har 

bidragit såväl praktiskt som teoretiskt för att så småningom mynna ut i diskussioner kring 

huruvida denna studie kan bidra till vidare forskning inom ämnet. 
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3 Teoretisk referensram 

Under den här rubriken kommer en redogörelse för olika styrsystem samt prestationsmätning 

och huruvida dessa är kopplade till BSc. Kapitlet avslutas med en genomgång kring 

institutionell teori samt vad denna teori innebär i samband med en översättning av BSc.  

 

3.1 Styr- och ledningsproblem inom offentlig sektor 
Traditionellt har den offentliga sektorn från 80-talet och framåt tenderat, i en allt större 

utsträckning, att använda sig av olika management idéer från näringslivet, ett fenomen som 

kallas New Public Management (NPM). Effekten har blivit att offentliga organisationer har 

bantats ner och konkurrensutsättning har blivit ett viktigt begrepp som många forskare menar 

leder till ökad effektivitet och nytta, således har offentliga sektorn krympt. Förtroendet till 

statliga förvaltningar som tidigare fanns har övergått till att bli mer ansvarsbetungande. 

Öppenhet och tydligare redovisning har blivit viktigare (Almqvist, 2006). Det ställs större 

krav på öppenhet, effektivitet samtidigt som samhället får allt äldre befolkning  att ta hand 

om, vilket har gett ett ökat krav på styrning. Det har gjorts många försök att införa metoder 

från näringslivet till offentliga sektorn, förutom BSc kan nämnas Målstyrning, Lean, TQM 

och BPR (Røvik, 1998; Nordblad & Österlund, 2010; Ivarsson & Joelsson Warrenstein, 

2012). 

3.1.1 Sjukhusets komplexitet och utveckling 
Sjukhus har varit långsamma att utveckla och implementera formella prestations- och 

produktionsmätningssystem (Voelker et al., 2001; Dunn & Walker, 2005). Faktorer som 

hämmat sjukhus från att göra framsteg är kulturen, organisation och chefskapet som inte är 

van vid konkurrensutsättning med bland annat aktiviteter som inte är kostnadsdrivna (Dunn & 

Walker, 2005). Organisationer med starka professioner tenderar att inte vilja styras av 

administrativa styrinstrument (Ouchi, 1979; Axelsson, 2000). Detta gäller kanske särskilt 

sjukvården där medicinska professioner traditionellt haft den starkaste ställningen. Funcks 

(2009) doktorsavhandling kommer dock fram till att styrning kan vara bra för medicinska 

professioner om professionerna själva får vara med och utforma mätetalen. Hon beskriver att 

en utgångspunkt från hur ett koncepts paketering är lämpligt för att beskriva graden av de 

medverkandes delaktighet i utformningen av mätetal. Paketering handlar om att omvandla en 

idé till ett projekt (Funck, 2009). En paketering kan vara tydlig eller mindre tydlig.  En tydlig 
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paketering kan resultera i ett krympande utrymme för omtolkning och för att kunna skapa 

något nytt. Således menar Funck att en otydlig paketering kan vara mer lämpad för en 

sjukhusorganisation. 

 

”Det som framhålls i denna studie är att ett styrinstrument kan användas för att låta 

professionen styra sig själv. För att ett styrinstrument ska få genomslag i en professionell 

organisation bör dock idén bli lös i dess paketering, vara öppen för omtolkning, vara fri i sin 

representation och förespråka ömsesidigt ansvar snarare än disciplinering och 

redovisningsansvar”(Funck, 2009: 236) 

 

Funck bygger vidare på sina slutsatser kring resultatet av att införandet beror på en rad 

orsaker. Vem som inför det, hur den paketeras, hur kontrollerad översättningsprocessen är, 

och vad idén kommer att representera. 

3.2 Styrsystem och prestationsmätning 

Prestation- och resultatmätning av olika slag har använts sedan långt tillbaka. Inom vården 

började mätningar av olika slag att användas redan på 1800-talet. Inom sjukvården i Norge 

upprättades till exempel ett rikstäckande register för leprasjuka (SKL, 2012 ännu bättre vård) 

och 1859 försökte Florence Nightingale mäta kvalitén av sjukvården genom att studera antalet 

döda och sjuka (Van der Bij & Visser, 1999). Många forskare (Dinesh & Palmer, 1998; 

Johnsen, 2001; Aidemark et al. 2006) har sett likheter mellan BSc och begreppet Management 

by objectives (MBO) som togs fram redan på 50-talet. Enligt Granberg (2011) har MBO under 

80-talet utvecklats en hel del och går numera under begreppet Performance management. 

Med Performance management kan resultat och prestationer förbättras via satsningar på 

tydligt definierade mål och visioner genom ett kontinuerligt lärande och på detta sätt sker en 

decentralisering av organisationerna. 

Ett vanligt uttryck som används brukar vara; What you measure is what you get. Merchant & 

Van der Stede (2007) delar upp prestationsmätning i tre olika typer: Marknadsbaserade, 

redovisningsbaserade och en blandning av olika mätetal. De två första kategorierna är rent 

finansiella och går att mäta i siffror. Marknadsbaserade mätetal är i praktiken bara 

användningsbart för börsnoterade privata bolag och är ingenting som används av 

organisationer i den offentliga sektorn. Däremot är redovisningsbaserade mått vanliga även 

inom offentlig verksamhet. Det kan röra sig om residualmått eller räntabilitetsmått. 
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Residualmått kan förklaras med att vara exempelvis avkastning på investerat kapital eller 

årets vinst. Med en blandning av olika mätetal avser mätningen exempelvis kundnöjdhet, 

utbildning, produktkvalité, marknadsandelar etc. Det som kännetecknar blandade mätetal är 

att de oftast är komplexa och svåra att mäta i pengar samt att de är relativt långsiktiga medan 

redovisningsbaserade mätetal anses vara kortsiktiga. Blandade mätetal är också tämligen 

resurskrävande att använda, de är ofta svåra att ta fram och samtidigt kan det vara svårt att 

veta vad som borde mätas. Likaså kan detta vara ett sätt att lösa organisationers traditionella 

problem och på så vis undvika kortsiktighet (Merchant & Van der Stede, 2007:470). Övriga 

fördelar med blandade mätetal kan vara att de framförallt ger en nästintill komplett och 

överensstämmande helhetsbild av organisationens prestationer. Det vanligaste konceptet som 

används i samband med blandade mätetal är Balanced Scorecard men även andra koncept har 

använts. Det kan röra sig om Real-Time Dashboards, Performance prisms och Intellectual 

Capital Navigator (Merchant & Van der Stede, 2007). 

3.3 Balanced Scorecard 
Prestationsmätning av olika slag i sjukvården har funnits länge men BSc kom inte till 

sjukvården förrän närmare sekelskiftet, efter att näringslivet anammat modellen. Styrkortet 

som begrepp slog igenom 1992 då Kaplan & Norton publicerade en vetenskaplig artikel med 

titeln ”Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance” i Harward Business Review. 

Kaplan & Norton är de som först utvecklade begreppet (Bible et al., 2006) och har de senaste 

två decennierna publicerat en rad uppmärksammade vetenskapliga artiklar och böcker inom 

ämnet. Vad de ville framhäva med sin modell är att ett balanserat styrkort ständigt är i behov 

av ett fortlöpande arbete med organisationens vision, organisationsidé och strategier. Visionen 

beskriver organisationens önskvärda framtida tillstånd. Organisationsidén anger vad 

organisationen ska ägna sig åt samt vad som ligger i fokus inom offentliga sektorn. Strategier 

är en beskrivning på hur visionen ska uppnås (Ax et al., 2011). BSc ska användas för att 

implementera strategin i organisationen. Strategin måste vara tydlig så att den operativa nivån 

(medarbetarna) blir alltmer medvetna om organisationens inriktning vilket är en process som 

går ”ovanifrån och ner”. Kaplan & Nortons syfte med konceptet är att kommunicera, 

informera och lära ut snarare än att använda styrkortet som ett styrsystem (Kaplan & Norton, 

1996: 25). 
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Fig. 1 Balanced Scorecard  som ett kretslopp, Olve, et al.(1999b: 18)  

Vidare beskriver de att styrkortet utvecklades från att vara ett measurement system till att bli 

ett management system vilket illustreras i modellen ovan (se figur 1). Arbetet med styrkortet 

kan beskrivas som ett kretslopp där ledningen och medarbetarna tillsammans kontinuerligt 

utvecklar strategiarbetet. 

3.3.1  Balansen mellan fyra perspektiv 

Styrkortet balanserar olika mål mått och måltavlor genom en uppdelning av olika perspektiv. 

Perspektiven kan förslagsvis delas in i fyra kategorier där det finansiella perspektivet placeras 

överst eftersom det anses vara viktigare än de övriga perspektiven. Perspektiven kan vara 

både fler eller färre och utformas på ett annorlunda sätt. Olve et al. (1999) och Kaplan & 

Norton (2001) har senare beskrivit att situationen blir annorlunda i offentliga organisationer 

som inte har vinst som främsta mål. Där har föreslagits att kunden blir det översta målet men 

det är något oklart vem som i så fall räknas som kund. 

Det skiljer en hel del på vilken betydelse det finansiella perspektivet har inom sjukvården 

jämfört med det privata näringslivet. Den offentliga sjukvården har inget syfte att skapa vinst 

utan har tvärtemot ett nollresultat som målsättning men strävar trots allt efter att minska 

kostnader för att således få möjlighet att kunna skapa en bättre vård. Perspektivet innefattar 

vanligtvis budgeten och kan innehålla prestationsmått som bland annat räntabilitet på eget 

kapital, kassaflöde och nettoförsäljning (Merchan & Van der Stedet, 2007). Kundperspektivet 

handlar om att erbjuda kunden ett så stort värdeerbjudande som möjligt. Värdeerbjudande är 

viktigt och består av pris, kvalité, tid och ett fungerande partnerskap mellan kunden och 
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företaget samt företagets image på varumärket (Bible et al., 2006: 18). Inom offentlig sektor 

kan det råda en del osäkerhet om vem som är kunden. I sjukvården menar (Zelman et al., 

1999) att det kan vara mer lämpligt att tala om intressenter istället för kunder. Av alla 

intressenter är oftast patientens välbefinnande viktigast och därför döps ofta kundperspektivet 

om till patientperspektivet. Det interna perspektivet innefattar organisationens aktiviteter och 

processer. Vanliga mått kan vara ledtider och kvalité. De interna processerna kan ordnas upp i 

fyra delar. Operativa processer; används i samband med produktion och leverans av 

produkter (varor) och service (tjänster). Kundprocesser; värnar om relationen mellan parterna. 

Innovationsprocesser; hjälper till att få fram nya varor, tjänster och processer. Reglerings- 

och samhällsprocesser;  behandlar utveckling av frågor i miljö, hälsa och säkerhet (Ax et al., 

2011: 456). Lärande- och tillväxtperspektivet handlar om företagets immateriella tillgångar, 

samt dess koppling till strategin. Immateriella tillgångar består av; kompetens, innovationer, 

kreativitet samt skicklighet (Pandey, 2005). Kompetens och skicklighet inom olika områden 

utnyttjas genom utbildning. Ta vara på medarbetarnas kunskap och kreativitet är central, inte 

minst genom att upprätta ett system och en kultur som tar hand om värdeskapande processer 

och innovationskraft. 

3.3.2 Omfattnings- och implementeringsgrad av BSc 
Flertalet författare menar att BSc används av olika anledningar beroende på vart det hamnar. 

Det råder olika grader av feedback och kommunikation i organisationerna som har blivit 

undersökta i tidigare studier (Olve et al., 1999, Speckbacker et al,. 2003; Funck, 2009). För 

att skapa en bättre förståelse för hur konceptet har använts i olika omfattning kan 

styrkortsimplementeringen delas in i tre faser (Speckbacher et al., 2003). Första fasen innebär 

att styrkortet enbart använts som ett prestationsmätningssystem. I andra fasen så har orsak-

verkansamband illustrerats i alla perspektiven. Först i tredje fasen har styrkortet använts fullt 

ut genom att det har kopplats till lärande och utveckling i organisationen. I denna fas har 

styrkortet även kopplats till belöningssystemet. Speckbacher et al. (2003) undersökte i vilken 

utsträckning som 174 börsnoterade bolag infört konceptet. De fann att bara en fjärdedel av de 

företag som svarat hade någon erfarenhet av det balanserade styrkortet och bara 29 % av 

denna fjärdedel infört styrkortet fullt ut (kommit till tredje fasen). Likaså, Dorothea Greiling 

(2010), använde sig av tre-fasindelningen vid sin studie av non-profit organisationer i 

tysktalande länder där hon fann att organisationerna oftast inte infört styrkortet fullt ut. 

Hennes slutsats blev att konceptet vanligtvis använts som ett mätsystem snarare än ett 

management system. 
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3.3.3  Orsak-verkansamband  
Det råder en viss enighet bland forskare inom management området att en viktig faktor för att 

lyckas med styrning och en god prestation av en verksamhet skulle vara att ta fram de 

viktigaste nyckelaktiviteterna som tillsammans leder organisationen mot deras mål och vision 

(Hammer, 1990; Kaplan & Norton, 1992, 1996; Rentzhog 1998). I begreppet Business 

Process Reenginering beskrevs vikten av att identifiera de så kallade kärnprocesserna 

(Hammer, 1990). Kaplan & Norton (2001) har på ett liknande sätt förespråkat att det behövs 

ta fram kritiska element som representerar de viktigaste prestationerna i verksamhetens olika 

perspektiv. och sättet att länka samman dessa kritiska element har de kommit att kalla för 

Strategy mapping. Ett annat namn för att länka samman kärnprocesserna i en organisation har 

kommit att kallas för Strategy mapping. När de kritiska elementen länkas samman i en 

strategikarta illustreras det hur verksamhetens kärnprocesser leder till att hjälpa företaget mot 

dess långsiktiga mål och vision. Perspektiven påverkar sedan varandra genom att en prestation 

i ett av perspektiven bildar en så kallad värdekedja genom en eller flera av de resterande 

perspektiven (se figur 2). 

 

 

Fig.2  Värdekedjan, Kaplan & Norton (2001: 91) 
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Värdekedjan  kan exempelvis bestå av en satsning på kompetenta medarbetare som leder till 

effektivare processer som i sin tur resulterar i utökad patientnöjdhet. Detta härleder till mindre 

kostnader vilket bidrar till att förbättra verksamheten. Kedjan har starkt kritiserats av 

Nørreklit (2000, 2003). Hon ifrågasätter orsak-verkan sambanden eftersom hon anser att det 

inte alltid råder ett tydligt samband mellan de kritiska elementen. Hon ger som exempel att 

det är osäkert om ökad kundnöjdhet verkligen leder till ökad vinst för företagen. Nørreklit 

lyfter samtidigt fram att styrkortet inte tar hänsyn till den tidsdimension som finns i en 

värdekedja eftersom det kan ta lång tid (ibland upptill flera år) innan det går att se effekten av 

tidigare genomförda satsningar. 

3.4 Från idé till handling – Översättning av ett koncept 
För att bättre förstå den komplexitet som råder i och mellan olika intressenter och 

maktförhållanden vid införandet av ett styrinstrument så kan det vara bra att titta på 

institutionell teori. Det är av stor betydelse att förstå grundläggande teorier som behandlar hur 

organisationen påverkas av olika krafter vid införandet av nya idéer i organisationen. Genom 

att en förståelse för hur externa krafter påverkar en organisation existerar så kan man också 

finna att det även finns en förståelse för hur institutioner påverkar utformningen och 

utvecklingen av ett managementkoncept. Det rör sig inte bara om att ha en förståelse för  hur 

en organisation påverkas av omgivningen vid införandet av en idé utan också om hur 

organisationer påverkas av omgivningen vid utveckling av idén under en längre tid efter 

självaste införandet. I traditionell institutionell teori beskrivs det hur en organisation påverkas 

av olika institutioner, denna teori har sedan 1900-talets början utvecklats i flera steg. Först 

beskrivs det som många centrala forskare inom ämnet kallar för nyinstitutionell teori, sedan 

vidare till vad ett flertal skandinaviska forskare har kallat skandinavisk institutionalism som 

särskilt beaktar vad som påverkar en översättning av ett managementkoncept och den 

förändring som inträffar när organisationen tar sig an nya idéer. Översättningen kan beskrivas 

i en process som delas in i flera steg. För att förstå översättningen avslutas beskrivningen om  

institutionell teori med hur den skandinaviska inriktningen utvecklat teorin för att den ska 

anpassas till att kunna analysera hur organisationer tar sig an nya idéer, i form av en process. 

3.4.1 Tidig institutionell teori 

I slutet av 1800- och likaså början av 1900-talet var då de institutionella inriktningarna växte 

fram. Det var dessa som inspirerades till att användas inom organisationsämnet som alternativ 

till nationalekonomi samt statsvetenskap som då gav en mer utvecklad beskrivning på vad  

som gör att en institution uppstår. Vad som avser en institution kan skilja från fall till fall och 
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det finns långt ifrån en enig definition om vad begreppet innebär. Institutioner är vanligtvis 

samlingar av varaktiga regler och roller i samhället (Meyer & Rowan, 1977; Røvik, 1998). 

Selznick (1949) betonade mönster, koalitioner och ”klickbildningar” mellan parterna i 

samhället (organisationen och människan). 

3.4.2 Nyinstitutionell teori 

Teorin lägger fokus på organisatoriska strukturer och processer. Homogeniteten inom 

sociologin beskrivs för första gången med begreppet isomorfism av Hawley (1969). Han 

beskriver isomorfismen som en dragningskraft vilket råder när en enhet i en population 

tvingas att likna de andra enheterna som påverkas av samma omgivning. DiMaggio & Powell 

(1983), var de som framförde en förklaring på den homogenisering som råder mellan 

organisationer. Detta förklarade de med begrepp som ”isomorfism” samt ”organisationsfält” 

där isomorfism är en grekisk översättning på lika form. Organisationsfält avser olika 

relationer och processer mellan organisationer och dess omgivning (som T ex. skapar en viss 

bransch eller marknad). Genom att ett sjukhus liknar de andra organisationerna som är 

kopplade till aktuella organisationsfält kan det därmed bli lättare att använda sig av nya 

metoder, ta del av konsultativ rådgivning och forskning eller får det lättare att skaffa 

nyckelpersoner till verksamheten. DiMaggio & Powell (1983:153) som försökt vidareutveckla 

teorin om isomorfism delar in denna kraft i tre delar. Tvingande isomorfism innebär främst att 

svagare organisationer måste anpassas efter de starkaste organisationerna och staten som kan 

bestämma olika typer av krav. Mimetisk isomorfism kretsar kring den osäkerhet som råder i en 

bransch eller marknad som gör att organisationer hellre liknar andra organisationer än att ta 

risker på områden där det finns lite erfarenhet. Den sista kraften är normativ isomorfism som 

främst tar upp de krafter som råder inom professioner. Professioner genomgår ofta liknande 

standardiserade utbildningar och använder samma kommunikationsvägar. Detta påverkar i sin 

tur att organisationer blir mer likartade. Ett centralt begrepp i den nyinstitutionella teorin är 

legitimitet. En eftersträvan att likna andra organisationer medför förändringar då 

organisationen anpassar sig efter normer i samhället som hela tiden förändras. Enklast är att 

organisationer anpassar sig till omgivningen dock förekommer även att manipulering av 

omgivningen sker för att uppnå legitimitet. När organisationen efterliknar institutioner till 

vilket den är kopplad menar DiMaggio & Powell att de får mer legitimitet av varandra och 

därmed underlättas deras samarbete. Med tanke på denna efterliknelse inom sjukvården, har 

ett omfattande nätverk av jämförelser mellan olika sjukhus utvecklats för att de ska kunna 

jämföra samt lära sig av varandra (Sveriges Kommuner och Landsting & Socialstyrelsen, 
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2012). I denna studie kallas detta fenomen för Benchmarking. Begreppet Benchmarking 

kommer till sitt fulla bruk när det görs en beskrivelse kring hur en organisation kan lära sig av 

en annan organisationen som utför en liknande arbetsuppgift på ett effektivare 

tillvägagångssätt än den egna verksamheten (Ax et al., 2010). Eftersom sjukhusen har en och 

samma beställare så kallas detta för intern Benchmarking. Ax et al. (2010) lyfter fram ett 

flertal fördelar med att arbeta med intern Benchmarking främst är det för att informationen 

blir  lättillgänglig och tillförlitlig.  

3.4.3 Skandinavisk institutionell teori 

Under tidigt 1980-tal började nyinstitutionalisering att utvecklas till att se  en kombination av 

stabilitet och förändring inom organisationen. Under 1990-talet så växte ett nytt begrepp fram 

inom institutionell teori som kom att kallas skandinavisk institutionalism. Det var 

Czarniawska & Sevóns studier (1996) som kom att mynta begreppet som senare använts i en 

rad olika arbeten (Czarniawska & Sevón, 2005; Funck, 2009). Den skandinaviska 

institutionalismen bygger vidare på den amerikanska nyinstitutionalismen genom att använda 

Latours (1986) studier och teorier om översättning. Ett sätt att förstå denna översättning är att 

följa konceptet från början och se vad som händer med modellen när det väl tas in i 

organisationen samt vad som sker vid varje tillfälle en ny användare tar sig an konceptet. 

Latour är en av de som har utvecklat teorin om översättning. Översättning är en process när 

människan snappar upp och tolkar en innovation eller idé som sedan ska bli omformulerad så 

att den passar en specifik organisation där den är tänkt att användas. Czarniawska och Sevón 

(1996) menar att just översättning är ett nyckelbegrepp för att förstå 

organisationsförändringar.  De menade också att när en idé färdas från en plats till en annan så 

kommer den att förändras på vägen. Idén kommer att anpassas efter den omgivning där den 

hamnar. Således är det av stor betydelse att titta på den omgivning där idén hamnar för att se 

hur idén påverkas av denna. Att analysera översättningen är lättast genom att dela upp 

översättningen i flera steg. Funck (2009) har inspirerats av Czarniawska & Jeorges samt 

Erlingsdóttirs (1999) teorier kring översättning. Funks modell delar upp översättningen i fyra 

olika steg (se figur 3). 
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Fig. 3 Översättningsmodell, Funck (2009: 65) 

Först är konceptet en idé som ska snappas upp av organisationen.  För att en idé ska bli en 

handling krävs det att idén ska anses vara lovande. Idén måste tillföra någonting samt anses 

vara intressant. En idé som mode är något som inte påverkar alla organisationer samtidigt. 

Idéer provas först inom ett fält och kan därefter stärkas för att få genomslagskraft på ett större 

fält. Genom att en idé får ett starkt fäste kan det förklaras som ett mode som många 

organisationer tenderar att följa. Därmed kan man prata om isomorfism som är när moden och 

idéer gör att olika organisationer tar sig an samma idéer och på sätt efterliknar de varandra. 

Därefter konstruerar sedan organisationen konceptet till en modell (objektivisering) som 

passar organisationens förutsättningar. Detta stadie kan också beskrivas med begreppet 

paketering (Erlingsdòttir, 1999). Där kan konceptet förklaras av att det paketeras för 

organisationens ändamål. Paketering kan vara både ”löst” paketerad vilket innebär att 

konceptet kan anpassas ytterligare där den tillämpas i en mer lokal miljö eller så kan 

paketeringen tvärt om vara ”färdig”, vilket innebär att den inte ges något utrymme för 

omtolkning. I tredje steget implementeras och praktiseras konceptet där objektet används i 

verksamheten. Slutligen institutionaliseras idén, det vill säga att den till sist blir till en naturlig 

del för organisationen eftersom handlingar tenderar att bli naturliga när de blir till en vana 

bland medarbetarna. 

3.4.4 Hur en organisation kan beskrivas genom olika aktörer och logiker 
När en beskrivning av krafter som påverkar idéer och bidrar till organisationers förändring så 

är det av betydelse att titta på hur en översättning av ett styrkoncept går till. Arbetet kommer 

inte ingående leta efter alla de faktorer som kan tänkas påverka organisationen utifrån men en 

övergripande beskrivning och en förståelse för processen är nödvändig för att förstå hur 
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utvecklingen av BSc går till i en sjukhusorganisation. Funck (2009) använde sig hon också av 

institutionaliseringsteorierna i sin studie och menade att den skandinaviska 

institutionaliseringen var begränsad för studier av översättning, främst eftersom den inte 

beaktar exempelvis hur olika aktörer påverkar utformningen av BSc i organisationen. Precis 

som Funck vill vi komplettera denna teori med att använda oss av teoretiska perspektiv som 

beaktar olika huvudaktörer eller så kallade logiker inom organisationen. Många forskare har 

kommit fram till att institutionell teori inte kan anses vara tillräcklig när det gäller att beskriva 

hur en sjukhusorganisation påverkas av olika idéer (Czarniawska & Sevon,1996 2005; 

Erlingsdòttir, 1999; Funck 2009). Funck (2009) tydliggör att det även krävs ytterligare 

beskrivning för att inte gå miste om hur organisationen kan påverkas av olika aktörer inom 

verksamheten. 

I denna studie är det av särskild betydelse att presentera en modell där den administrativa 

ledningen är central och hur olika aktörsgrupper påverkas av olika institutioner. Ett begrepp 

som används för att beskriva det samband som råder mellan olika aktörsgrupper i ett sjukhus 

och olika institutioner på ett organisationsfält är logiker. För att göra detta presenteras Funcks 

modell för tre olika logiker. Förvaltningslogiken är nära relaterat till politisk logik och statlig 

förvaltning bygger på en statsapparat som ska sträva mot att vara ekonomiskt effektiv och 

demokratisk baserad på medborgarnas gemensamma nytta och önskemål (Funck, 2009). Den 

starka aktörsgruppen inom förvaltningslogiken är således politiker som är den grupp som 

representerar medborgarna. Företagslogiken har främst fokus på den rationella biten där 

enighet, problemlösning och en resultatinriktad styrning är centrala begrepp. Huvudaktör 

inom sjukvården är således den administrativa ledningen. Företagslogiken är den logik som 

under de senaste decennierna har fått ökat inflytande inom statlig förvaltning (Hood, 1995; 

Almqvist, 2006). Medicinska professionslogiken karaktäriseras av läkare, doktorer och andra 

professionella som förvärvat en specifik kunskap under en längre tidsperiod. Utbildningen är 

ofta standardiserad med en lång, komplicerad process. Därav bygger den medicinskt 

professionella logiken på självkontroll och autonomi snarare än på organisationsspecifika 

regler och direktiv (Funck, 2009). 

3.5 Sammanfattning kring teoretiska referensramen 
Utifrån den teoretiska referensramen har det lett fram till att inledningsvis har styr- och 

ledningsproblem inom offentlig sektor i allmänhet och sjukvården i synnerhet beskrivits. 

Därefter har den allmänna problematiken för nedbrytning av strategin genom styrning och 

prestationsmätning diskuterats samt det aktuella konceptet BSc i relation till denna 
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finns ingen enad definition kring vad institutioner är och det
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4 Empiri 

Empirin börjar med att beskriva organisationens uppbyggnad. Resultatet kommer att 

framhäva tolkningar kring vad som påverkar ett koncepts införande. Tolkningarna är 

relevanta för att kunna beskriva processen när styrkortet gått från idé till att införas i 

organisationen. Till sist kommer en redogörelse av hur styrkortsarbetet fungerar och hur det 

är utformat på alla nivåer i organisationen, vilka faktorer som påverkar dess utformning samt 

hur de olika nivåerna är kopplade till varandra. 

 

4.1  SkaS som organisation 

Skaraborgs sjukhus (SkaS) har 4200 anställda, en budget för 2012 på cirka 3,4 miljarder kr 

(Vgregionen.se 2013). Verksamheten är fördelad på fyra sjukhus i Skaraborg inom Västra 

Götalands län. Dessa sjukhus är; Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping. Distriktet 

innefattar 15 kommuner i (nord) östra delen av Västra Götalands län och har cirka 265 000 

invånare (Vgregion.se, 2013). SkaS är en av fem sjukhusförvaltningar i Västra 

Götalandsregionen (VGr). Regionen leds av fullmäktige som representeras av 149 

förtroendevalda politiker som har det yttersta ansvaret för sjukvården. De förtroendevalda 

beslutar om bland annat mål, inriktningar, prioriteringar och likaså all övergripande ekonomi. 

Fullmäktige är det beslutande organ som delegerar ut politiskt ansvar till olika styrelser och 

nämnder. Dessa styrelser och nämnder blir i sin tur tilldelade bestämda roller och 

ansvarsområden. Till stöd för deras arbete har de förtroendevalda politikerna tjänstemän vilka 

är anställda inom olika förvaltningar. Tjänstemännen är de som hjälper till att utföra bland 

annat analyser, kalkyler likaså de som upprättar handlingsplaner och ansvarar för den löpande 

verksamheten. Regionen jobbar enligt beställar- och utförarmodellen vilket innebär att 

regionen ”beställer” den största delen av sjukvården genom 12 olika nämnder uppdelade på 

olika distrikt i regionen. Utförare i detta fall är styrelsen för Skaraborgs sjukhus som ”utför” 

ett uppdrag för två hälso- och sjukvårdsnämnder inom Skaraborgs län. Styrelsen för 

Skaraborgs sjukhus är precis som övriga styrelser i regionen, en uppsättning av 

förtroendevalda politiker som har i uppdrag att se till att sjukhuset bedriver sin verksamhet 

enligt regionens bestämmelser. Det hör till styrelsens uppgifter att ta initiativ rörande 

långsiktiga utvecklings- och strategifrågor såväl som att rapportera om ekonomi, prestationer 

och kvalitet i enlighet med regionens anvisningar.  



 

25 
 

SkaS är under en omorganisering där den nya verksamheten kommer att vara indelad i tre nya 

områden från och med 2013; Medicin, Kirurgi och FoUU. Vartdera området är uppdelat i en 

rad olika verksamheter som i sin tur är indelade i olika enheter. SkaS övergripande 

verksamhet styrs av sjukhusdirektören med en strategisk ledningsgrupp. Ledningsgruppen 

består av chefer som stöttas upp med olika stödroller. Vid sidan av stödrollerna sitter tre 

områdeschefer som ansvarar för de tre övergripande områdena. 

4.1.1 Regionens ledning 
VGr har utgått från Kaplan & Nortons ursprungliga modell, vilket de intervjuade på B-nivån 

bekräftar. Perspektiven är därmed bestämda för organisationerna i hela regionen och att 

regionen har vissa bestämda mål- och mätetal som alla sjukhus i regionen måste använda sig 

av. Detta i sig innebär att regionala samt nationella mål- och mätetal inte kan väljas bort. 

Vissa generella regionala riktlinjer sker på övergripande nivå. Det handlar bland annat om 

patientsäkerhetsplan, väntetider, budgetramen och krav på att olika dokument ska finnas. 

Regionen i sin tur påverkas av olika idéer och institutioner som dock inte är inom ramen för 

denna studie. SkaS påverkas både indirekt samt direkt av andra institutioner än regionen. En 

del av de mål- och mätetal som finns inom styrkortet formar sjukhuset på egen hand men 

mycket styrs av både stat och myndigheter. Olika myndigheter som till exempel Sveriges 

Kommuner och Landsting berör alla sjukhus i landet i samband med framtagandet av 

kvalitetsregister. I stort sett går sjukhusets alla statliga krav genom regionen. 

4.2 Övergripande styrkortet 
Redan innan styrkortet existerade på en strategisk nivå hade konceptet införts inom vissa 

områden i sjukhuset och då på eget initiativ ifrån verksamhetschefen . En av avdelningarna 

var enheten Öron, näs och hals, detta berodde på att det var en drivande chef som initiativrikt 

införde konceptet av stor ”nyfikenhet och intresse” av att kvalitetsförbättra sin verksamhet. 

Det fanns ingen möjlighet till att ta reda på vilka verksamheter det rörde sig om och vilka som 

var pionjärer eftersom de intervjuade inte kunde minnas så långt tillbaka i tiden. Att styrkortet 

användes i någon utsträckning bekräftades dock av såväl tillgängliga dokument som 

intervjuer.  

”Jag vill minnas att det på en verksamhet, vid ett tillfälle, togs ett initiativ gemensamt av en 

läkare och ekonom för att införa styrkortet i en verksamhet”(Chef från ledningsnivån) 

Beslutet om att BSc sedan skulle användas inom de olika verksamheterna i Västra 

Götalandsregionen togs 1999 men det var inte förrän 2003 som styrkortets introduktion 
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framfördes skriftligen ut till olika områden på SkaS. Sjukhusdirektören, tillsammans med 

ledningen, tog beslutet om att BSc skulle användas för verksamheten från och med 

verksamhetsåret 2004. Det finns ett flertal anledningar till varför styrkortet infördes. En av 

anledningarna var att det kom nya direktiv från regionen. Politikern bekräftar de dokument 

som har påvisat att kravet inte var att sjukhusen skulle införa BSc men innehöll en rad 

direktiv som innebar att sjukhusen var tvungna att utveckla sina ledningssystem. 

 Kraven på innehåll i verksamhetsstyrningen som regionen beslutade var följande: 

- En vision och verksamhetsidé ska beskrivas 

- Strategiska mål- och styrtal ska beskrivas 

- aktiviteter som syftar till att nå strategiska mål ska beskrivas 

- det ska finnas en tydlig uppföljningsprocess avseende mål och styrtal 

- helhetstänkande 

- fler perspektiv (balansering mellan perspektiven) 

- delaktighet i organisationen 

- ansvarstagande av ledningen 

- process för återkoppling och förankring 

(Från beslutsdokument utskickat 2003 i samband med införandet av BSc på SkaS) 

Innehållet i verksamhetsstyrningen var en riktlinje från regionen att införa någon form av 

styrkoncept men SkaS hade inget krav på hur eller när detta skulle bli infört. Styrkortet var 

inne i tiden eftersom många andra sjukhus hade börjat använda sig av konceptet samtidigt 

som utvecklingen av prestationsmätning och icke- finansiella mätetal gått framåt. En annan 

anledning till varför styrningen behövde utvecklas var ett ökat krav på transparens inom 

verksamheten, vilket innebär att det skulle bli lättare att följa sjukhusets nyckelaktiviteter.  

Olika nationella samt regionala organ har infört en mängd mål och kvalitetsregister där 

sjukhusen jämförs sinsemellan. Likaså fanns det ett upplevt behov av att en modell där mål 

som mått kunde samlas och utvecklas i balans. Det behövdes även en gemensam styrmodell 

som kunde ge mer samhörighet inom verksamheten. När styrkortet skulle införas anlitade 

ledningsgruppen en konsult från Ernst & Young och tog fram en utvecklingsgrupp inom 

sjukhuset. Denne konsult satt tillsammans med gruppen för att arbeta fram ett kommande 

styrkort till sjukhuset. Trots detta sidoarbete menar ledningen att de ändå hade ett eget 

initiativ om hur styrkortet skulle utformas.  
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”När konsulten var klar med sitt uppdrag gjorde vi ganska snabbt om modellen för att den 

skulle formas som vi själva tyckte skulle passa sjukhuset”(Chef från ledningsnivå) 

Idag har SkaS ett övergripande styrkort (se bilaga 2) bestående av fyra perspektiv. Viktigt att 

tillägga som tidigare har nämnts är att det är regionen som ställer krav på sina organisationer 

att verksamheterna ska redovisas utifrån flera perspektiv. Varje perspektiv innehåller mål och 

riktlinjer för organisationens olika områden och verksamheter. Det kan exempelvis vara krav 

på att ett område ska utforma och redovisa vissa obligatoriska dokument. SkaS ställde krav på 

att alla verksamheterna skulle använda styrkort men det finns inget krav på att alla enheter ska 

utforma sitt eget styrkort. I praktiken har trots allt de flesta enheterna valt att göra det för att 

bli enhetliga med verksamheterna. När varje område väljer att utforma egna mätetal så ska de 

alltid utgå från de fyra perspektiven. 

4.2.1 Orsak-verkansamband på strategisk nivå 
I ett långsiktigt strategidokument vid namnet ”SkaS- guiden” finns en beskrivning på så 

kallade orsak-verkansamband där ett antal kritiska framgångsfaktorer (KFF: er) har 

identifierats. SkaS- guiden framför att det finns  samband mellan de fyra perspektiven och de 

kritiska framgångsfaktorerna. Patientperspektivet är det övergripande perspektivet och 

prestationer i de övriga tre perspektiven leder till bättre resultat i patientperspektivet. 

 



 

 

 

Fig. 6 SkaS- guiden illustrerar orsak

Denna illustration är tänkt att ge en förenklad bild som visar att prestationer i alla 

perspektiven är viktiga. Det är dock bara en enkel modell som verksamheten inte direkt har 

arbetat med i större omfattning. 

”Vi har egentligen inte arbetat så mycket me

ledningsnivån) 

Illustrationen fungerar som en kommunikationsbild för hur perspektiven kan tänkas vara 

beroende av varandra men framhäver inte i vilken utsträckning de olika aktiviteterna i ett 

perspektiv skulle leda till resultat i ett annat perspektiv. En chef i ledning

sig att det är omöjligt att använda orsak

enkel illustration inom sjukvården eftersom verksamheten är ofantligt komplex. När den 

intervjuade säger detta hänvisar denne oss till

illustrerar tusentals olika svarta tunna trådar som löper kors och tvärs, likt ett komplext trassel 

av fisketrådar, över ett stort A3 papper. 

 ”Det där är den riktiga illustrationen av sjukhusets orsak

ledningsnivån) 

 

Fig. 7 Tavlan från intervjurummet 
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guiden illustrerar orsak-verkansambanden (Vgregionen.se, 2008: 14) 

Denna illustration är tänkt att ge en förenklad bild som visar att prestationer i alla 

perspektiven är viktiga. Det är dock bara en enkel modell som verksamheten inte direkt har 

arbetat med i större omfattning.  

”Vi har egentligen inte arbetat så mycket med orsak-verkansamband”

Illustrationen fungerar som en kommunikationsbild för hur perspektiven kan tänkas vara 

beroende av varandra men framhäver inte i vilken utsträckning de olika aktiviteterna i ett 

perspektiv skulle leda till resultat i ett annat perspektiv. En chef i ledning

sig att det är omöjligt att använda orsak-verkansambanden i större utsträckning än som en 

enkel illustration inom sjukvården eftersom verksamheten är ofantligt komplex. När den 

hänvisar denne oss till en tavla som hänger på väggen. Tavlan 

illustrerar tusentals olika svarta tunna trådar som löper kors och tvärs, likt ett komplext trassel 

av fisketrådar, över ett stort A3 papper.  

”Det där är den riktiga illustrationen av sjukhusets orsak-verkansamband!”

 illustrerar en chefs uttalande om sjukhusets orsak-verkansamband

Denna illustration är tänkt att ge en förenklad bild som visar att prestationer i alla 

perspektiven är viktiga. Det är dock bara en enkel modell som verksamheten inte direkt har 

verkansamband” (Chef från 

Illustrationen fungerar som en kommunikationsbild för hur perspektiven kan tänkas vara 

beroende av varandra men framhäver inte i vilken utsträckning de olika aktiviteterna i ett 

perspektiv skulle leda till resultat i ett annat perspektiv. En chef i ledningsgruppen uttrycker 

verkansambanden i större utsträckning än som en 

enkel illustration inom sjukvården eftersom verksamheten är ofantligt komplex. När den 

hänger på väggen. Tavlan 

illustrerar tusentals olika svarta tunna trådar som löper kors och tvärs, likt ett komplext trassel 

verkansamband!” (Chef från 

 

verkansamband 
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4.3 Operativa styrkorten  
SkaS är uppdelat i tre olika områden, varje område består sedan av olika nivåer. Inom varje 

område finns ett flertal verksamheter som i sin tur vanligtvis är uppdelade i olika enheter. Alla 

verksamheter inom SkaS ska utforma sitt eget styrkort vilket representerar sina enheter utifrån 

den övergripande modellen. Av de verksamheter som närmare studerats har de bestämt att 

även enheterna i sin tur ska utforma egna styrkort. Det var frivilligt om verksamheterna skulle 

införa styrkort även på enhetsnivå då några verksamheter valt att inte göra så. Barn- Kvinno 

verksamheten är ett exempel på en verksamhet där alla enheter valde att utforma egna styrkort 

redan från början. Barn- Kvinnoverksamheten tillhör området kirurgi och är uppdelat i två 

verksamheter; barnmedicin och kvinnovård. Barn- Kvinnoverksamheten införde sitt styrkort i 

samband med att det infördes på övergripande nivå 2004. Verksamheten barnmedicin är sedan 

uppdelad på fyra enheter och verksamheten kvinnovård är uppdelad på tre enheter. 

Alla 7 enheter inom verksamhetsområdet utformar egna styrkort som i sin tur ligger till grund 

för hela verksamhetens gemensamma styrkort. Anledningen till att alla enheter i 

verksamheten direkt valde att utforma egna styrkort berodde, enligt den nuvarande 

verksamhetschefen,  till stor del på den förre verksamhetschefens initiativ. Den förra chefen 

var den som tryckte på att styrkortet skulle användas inom Barn- Kvinnoverksamheten men 

enheterna fick fritt utrymme att själva utforma vad de olika perspektiven skulle innehålla. Den 

förra verksamhetschefen påverkades antagligen också på grund av att styrkortet infördes på 

ledningsnivå. Även om det inte fanns något krav på att styrkortet skulle införas så valde 

områdeschefen att göra så. 

4.3.1  Innehållet i styrkorten 

Verksamheterna och enheterna måste följa ledningens övergripande styrkort och de 

perspektiv som regionen har bestämt. Vissa av verksamheternas mål- och mätetal är således 

styrda från ledningsnivå. Exempel på direktioner från ledningen är att enheterna ska ta fram 

olika dokument såsom produktionsplan eller följa och dokumentera patientsäkerheten. 

Regionen har även en uppsjö av mål- och mätetal som direkt påverkar vissa enheter. Ett av 

ambulansens mål innefattar att 90 % av alla utryckningar ska nå fram till olycksfallsplatsen 

inom 20 min, detta är ett exempel på ett regionalt mått. På samma sätt har alla 

akutverksamheter regionala mål att nå upp till gällande att patienten skall bli mottagen och 

behandlad inom en viss utsatt tid. Alla verksamheter på sjukhuset hade ett antal generella mål- 

och mått som var bestämda på förhand. Förutom regionala mål- och mätetal så kan 

verksamheterna ibland direkt påverkas av andra myndigheter. Socialstyrelsen kommer på tal 
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vid ett tillfälle gällande vissa mål som skall finnas med i perspektivet då de infört en 

förordning om att alla patienter ska vara ID-märkta. Akutenheten har valt att belysa denna 

förordning genom att ha med ID-märkningarna i sitt styrkort där deras mål är att 100 % av 

patienterna ska vara ID-märkta. ID-märkningarna uppmärksammas även i styrkortet där det 

även finns en handlingsplan som innebär att särskilda kontroller som tar upp hur målet ska 

följas upp. Förutom på akutenheten så framkom det inte att någon myndighet direkt 

påverkade styrkortets utformning på de andra enheterna som närmare undersökts. 

De KFF: er som finns med i sjukhusets övergripande styrkort måste finnas med i 

verksamheternas styrkort. Ett exempel är att patientnöjdheten ska mätas med hjälp av 

patientenkäter. Patientenkäter och patientnöjdhet måste på så sätt finnas med i alla styrkorten 

men för att mäta patientnöjdheten har vissa enheter valt att använda sig av eget utformade 

metoder för att komplettera patientenkäten. Akuten har valt att göra fokusintervjuer 

tillsammans med slumpmässigt utvalda patienter för att säkerhetsställa patienters upplevelser. 

Därför har ett mål blivit uppsatt där fem intervjuer ska utföras var tredje månad. För övrigt 

mäts dessutom patientnöjdheten genom patientenkäterna där patienten får besvara frågor 

kring det upplevda bemötandet, tryggheten samt informationen. Med en sådan målsättning i 

styrkortet ska nöjdheten förbättras.  

”Detta är ett krav på att vi ska mäta patientnöjdheten. Verksamheterna har valt att göra det 

på olika sätt men hos oss på akuten har vi valt att använda oss av fokusgrupperna i 

kombination med de traditionella patientenkäterna” (Chef från verksamhetsnivån) 

På ett liknande sätt har infektionsavdelningen valt att utveckla målet för att byta ut PVK: er1. 

Enligt sjukhusets regler ska en patients PVK1: er inte sitta längre än tre dygn. På 

infektionsavdelningen har de satt ett mål att dessa ska bytas ut inom 24 timmar eftersom de 

har kommit fram att infektionsrisken på så sätt minskas och där har de valt att mäta detta i 

styrkortet. 

Enheterna utformar i viss utsträckning innehållet i sina styrkort på egen hand men betonar att 

det ska vara ett lagom antal mål som sätts upp. Å ena sidan är det bra med enbart ett fåtal mått 

som blir lätt att komma ihåg, å andra sidan behövs fler mått för att flera förbättringsprocesser 

ska kommuniceras via styrkortet. Utöver mål- och mätetal som styrs via ledningsnivå och 

regional eller nationell nivå så har verksamheterna ett visst utrymme för att utforma innehållet 

i styrkorten på egen hand. Akuten har valt att ha med en simuleringsövning i sitt styrkort. 
                                                      
1 Perifer venkateter (PVK, venös infart) är en plastkatet som vanligtvis läggs i en ven på armen. 
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Akuten har på eget initiativ investerat i en docka, vilket föreställer en patient, där nya 

sjuksköterskor kan öva på olika scenarion som kan komma att utspelas på akuten. När 

nyanställda sjuksköterskor får tillgång till att öva genom en simulering är det tänkt att minska 

antalet inskolningsveckor som annars krävs för att en sjuksköterska ska kunna delta fullt ut på 

akuten. En upplärning kostar mycket pengar och genom att ha investerat i ett 

simuleringsobjekt ska upplärningskostnaden minskas. För att investeringen sedan ska bli 

lönsam är det därför viktigt att dockan används i en viss utsträckning. För att få lönsamheten 

med dockan säkerhetsställd så har ledningen valt att införa ett mål för andelen medarbetare 

som genomgår den medicinska simuleringen. 

I Barn- Kvinnoverksamheten hade enheterna mätningar som inte fanns med i styrkortet. Ett 

exempel på detta är förlossningen som mäter antalet bristningar i bäckenbottenvävnaden vid 

födslarna. Bristningarna blir allteftersom jämförda på nationell nivå. Inom regionen har ett 

mål blivit uppsatt där bristningar ska uppgå till maximalt 3 % av födslarna. På SkaS följdes 

detta mått särskilt noga och de försökte även att få ner måttet till ännu lägre nivå. Därmed 

utförs mätningar på alla barnmorskor ända ner på individnivå för att det ska vara möjligt att 

lära av de barnmorskor som besitter bäst statistik. På samtliga enheter fanns också styrtavlor 

uppsatta där pågående fokusaktiviteter stod uppskrivna. Med hjälp av tavlorna kunde 

enheterna få upp viktig information som inte ingick i styrkorten. En presentation av 

styrtavlorna återkommer längre ner. 

4.4 Styrtavlorna 

Det som kännetecknar styrkortsarbetet ända ner på enhetsnivå är de så kallade styrtavlorna 

som har inrättats på sjukhusets alla avdelningar. Beslutet om att alla verksamheter skulle 

använda styrtavlor togs för bara några år sedan och det finns inget formellt krav på hur 

tavlorna ska användas annat än att de ska innehålla de fyra perspektiven. Tavlorna innehåller 

avdelningens mål, ansvarsområden, prestationer och andra aktuella fokusaktiviteter som 

nödvändigtvis inte finns med i enhetens eller verksamhetens övergripande styrkort. Att få 

medarbetarna att bli medvetna om viktiga nyckeltal, sågs som positivt från alla respondent 

nivåerna. Med hjälp av styrtavlan fanns det också möjligheter till att få medarbetarna mer 

engagerade och ansvarsfulla.  

”Det är viktigt att många är delaktiga och tar på sig ansvarsområden. Inte bara chefen som 

ska vara ansvarig för allt” (Chef från verksamhetsnivån) 
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Ute på enheterna försöker alla medarbetare samlas med jämna mellanrum för att gå igenom 

tavlorna. På så sätt involveras alla medarbetare i styrkortsarbetet. Inom samtliga akutenheter 

som besöktes var det dock i princip ”omöjligt” att kunna samla alla medarbetare vid ett och 

samma tillfälle. Vissa avdelningar på mottagningarna var öppna dygnet runt men det fanns 

alltid någonting som var i behov av att bevakas. 

4.5 Orsak-verkansamband på operativ nivå 
Orsak-verkansamband finns inte illustrerat inom något verksamhetsområde men 

verksamhetschefen trycker de muntligt på att patientens väg går igenom alla perspektiven och 

att balans mellan perspektiven är viktig för att sjukvården ska fungera bra.  

”Det är ofta vi försöker titta på hela patientens väg genom vården. Då försöker vi ta med alla 

perspektiven i beräkningarna” (Chef från verksamhetsnivån) 

Vidare så lyfter flera chefer på verksamhets- och enhetsnivå fram att patientperspektivet blir 

viktigast men det var lite olika uppfattning beroende på vem som blev frågad. En chef menade 

på att patient- och processperspektiven kommer först. Vidare menade chefen att med duktiga 

medarbetare som trivs och med en tillgång till rätt ekonomi medför det bra processer och 

likaså nöjda patienter. Med detta sagt ville chefen understryka att detta är viktigt för att kunna 

skapa en god vård. En annan chef motiverade varför patientperspektivet kunde vara viktigast. 

Hon menade på att det trots allt inte spelar någon roll hur god vård som skapas likaså hur 

kunniga de anses vara.  

”Det är ändå vad patienten tycker som är det viktigaste i slut ändan” (Chef från 

verksamhetsnivån) 

4.6 Styrkortets införande och resultat 
När styrkortet skulle införas fick verksamheterna höra detta av ledningen. Det fanns en mall 

på hur styrkortet skulle användas och det togs ett formellt beslut på hur det skulle användas på 

alla nivåer. Perspektiven var klara på förhand men i övrigt fick verksamheterna själva se till 

att de fylldes med relevant innehåll. En av respondenterna på verksamhetsnivå menade på att  

ledningen inte bevakade verksamheterna så noggrant den första tiden av användandet. När 

BSc blev mer inarbetat i organisationen kom det fram tydligare instruktioner kring vad 

styrkortet skulle innehålla. Det framkom även att varje verksamhets styrkort skulle kunna 

länkas samman med sjukhusets övergripande styrkort. En verksamhetschef sade att själva 

införandet har gått bra även om det har har tagit sin tid. 
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”Jag, och säkerligen många andra chefer, blev först skeptiska till den nya metoden. Vi ställde 

oss själva frågan ”Vad ska vi med det här till?” därefter tog det lång tid innan vi förstod hur 

vi skulle arbeta med konceptet” (Chef från verksamhetsnivån) 

Styrkortsarbetet har stundtals uppfattats som negativt av vissa medarbetare inom 

verksamheten, särskilt i början när konceptet började användas men även idag i viss 

utsträckning, en av enhetscheferna på säger att det ”fortfarande finns mycket kvar att göra”. 

Styrkortet fungerar olika bra på olika enheter och det beror främst på vem som är chef för 

respektive enhet. Under de senaste åren har mycket resurser lagts på att utbilda 

enhetscheferna för att skapa förståelse för verksamheten och styrkortsarbetet. En chef 

verksamhetsnivå menar att det är viktigt att få med sig cheferna och att de utbildas för att på 

så vis bli så kallade ”experter” på konceptet. 

”Att utbilda alla cheferna är viktigt för att styrkortsarbetet ska bli framgångsrikt. Det är även 

viktigt att cheferna förstår sig på sin verksamhet, på det sättet vi arbetar” (Chef från 

verksamhetsnivån) 

Under intervjuerna uttalade de sig om att de flesta nog är eniga om att styrkortet har blivit en 

bra modell för att kunna balansera verksamheten och för att i sin tur utöka kommunikationen 

mellan nivåerna men samtidigt har vägen dit varit lång. I en av verksamheterna var det 

osäkert om själva införandet av styrkortet var värt mödan.  

”Jag tycker att vi har fått ”slita” mycket för att styrkortet ska kunna bli användbart i 

verksamheten och jag tycker fortfarande att det finns en hel del kvar att göra” (Chef från 

enhetsnivån) 

De intervjuade cheferna var eniga om att styrkortet har bidragit till att användningen av icke-

finansiella mätetal har ökat och att det tidigare behovet nu har blivit tillfredsställt. Det fanns 

önskemål om att fortsätta utveckla prestationsmätningen och då särskilt att göra de icke- 

finansiella mätetalen mer konkreta. Uppföljningen av styrkortet på hade ett likartat system 

inom alla verksamheter. Verksamhetschefen följer upp styrkortsarbetet med alla enhetschefer 

varannan vecka. Den andra veckan så har alla verksamhetscheferna en uppföljning med 

områdeschefen om hur deras verksamhet fortlöper. En genomgång av de fyra 

styrkortsperspektiven görs alltid för att rapportera verksamheten.  
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4.7 Empirisammanfattning  
Empirin har beskrivit hur sjukvården är strukturerad och särskilt hur Skaraborgs sjukhus styrs 

samt hur dess organisation med dess olika verksamheter är strukturerad. En beskrivning av 

hur styrkortet införts i sjukvården har presenterats baserade på dokumentstudier och 

intervjuer. Det har även redogjorts för hur sjukhusets ledning och olika verksamheter arbetar 

och utvecklar styrkortet och dess innehåll. En redogörelse för hur vissa verksamheters styrkort 

påverkas av beslut som är fattade utanför verksamheten (på ledningsnivå samt regionalt eller 

nationellt). Det har bland annat framkommit att innehållet i styrkortet på verksamhetsnivå 

bestäms utifrån vissa myndigheters beslut. Orsak- verkansambanden är något som i nuläget 

endast finns på pappret men samtidigt ses det som en bra teoretisk modell.  Att ständigt skapa 

dialoger och få alla att medverka i arbetet är viktigt för att delaktigheten skall öka. 

Styrtavlorna är ett exemplariskt exempel på att öka delaktigheten och för att  medarbetarna 

ska  ta sig an mer ansvar för nyckelaktiviteter. Trots allt arbete med utvecklandet och 

anpassandet kring BSc till organisationen finns det fortfarande utvecklingspotential. 
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5                Analys 

BSc har varit en idé som uppmärksammats som efter det har objektiviserats för att kunna 

föras in i sjukhusets verksamhet. En implementeringsprocess har resulterat i att styrkortet 

anpassats och institutionaliserats till SkaS verksamhet. Strax därefter kommer en förklaring 

gällande hur styrkortet har utvecklats över tid samt hur det kan påverkas från andra håll, av 

både aktörer som logiker. Till sist presenteras tolkningar kring styrkortets resultat och hur 

dess syfte har uppfattas. 

 

5.1 BSc som idé 
Konceptet BSc tog fart som idé främst inom det privata näringslivet och  har allteftersom 

sedan spridits vidare av en rad olika aktörer. Det verkade enligt respondenterna ha varit på 

modet att införa Balanced Scorecard då det fanns ett behov av att skapa en balans mellan 

olika mätetal, särskilt icke-finansiella. Detta går i linje med Røviks beskrivning (1998) av att 

det bakom varje koncept ska påvisas ett behov. Förutom att det skapats en känsla av ett behov 

har införandet av modeller från näringslivet varit en trend eller en allmän idé om hur olika 

modeller i näringslivet ska kunna anpassas till den offentliga sektorn (Hood, 1995; Almqvist, 

2006). Idén om att styrkortet var tillämpningsbart i svensk sjukvård uppmärksammades redan 

under 90- talet på olika håll genom att fler och fler organisationer började använda sig av 

styrkortet, vilket intervjuerna mer eller mindre bekräftade. Det tillkom ytterligare en 

bekräftelse, av verksamhetsnivån i form av ett dokument, att VGr införde ett 

styrkortsliknande uppföljningssystem år 1999. Inte långt därefter hade ett fåtal verksamheter 

på SkaS redan påbörjat sitt arbete med styrkortet, detta framkom såväl i dokument som i 

intervjuer. År 2004 stod det klart att SkaS skulle införa styrkortet och därmed fanns ännu ett 

sjukhus som anammat konceptet inom en offentlig sektor i Sverige. I och med detta har en 

paketeringsprocess tagit form, med detta menas att det har skett en omvandling av idén som 

gått över till ett projekt (Funck, 2009). 

De första indikationerna på att styrkortet som idé närmade sig verksamheten framgick efter att 

regionen fattade ett beslut om att använda Kaplan & Nortons perspektiv vid 

verksamhetsrapporterna, vilket blev styrkt av cheferna på ledningsnivå. Här betonas än en 

gång, att regionen i någon mån har förespråkat, men inte tvingat, sina sjukhus att införa ett 

styrkort. Detta för att understryka att valet av införandet har varit snarare en rekommendation 
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än ett måste. Några verksamheter på sjukhuset har själva tagit initiativ att införa ett styrkort 

inom sitt verksamhetsområde. Således fanns styrkortet i regionen och inom sjukhuset i en viss 

mån redan innan det beslutades om att hela sjukhuset skulle jobba utifrån metoden. Utifrån 

respondenterna framkom det att ledningen tog konsultativ hjälp för att arbeta fram det första 

styrkortet. De personer som har intervjuats på verksamhets- och enhetsnivå  lyfter dock fram 

att ledningsnivån på eget initiativ valde att föra in konceptet i organisationen, i och med detta 

kunde de själva välja på vilket sätt styrkortet skulle utformas. Det föll naturligt att styrkortet 

skulle vara utformat enligt de fyra perspektiv som regionen framfört, eftersom detta redan var 

förutbestämt och därmed färdigpaketerat. Undersökningen visar därmed att ledningsgruppen 

var den främste initiativtagaren till införandet och utvecklandet av ett styrkort för hela 

sjukhuset men att de med stor sannolikhet påverkats av olika grupper, aktörer och logiker, 

dock finns det ingen specifikt utpekad individ eller grupp som kan ha haft en större inverkan 

på styrkortet. 

5.2 Objektivisering och utveckling av BSc 
Nästa viktiga del i översättningsprocessen var att bestämma hur konceptet skulle översättas 

och anpassas så att det passade in i sjukhusets verksamhet. Denna del kallas för 

objektivisering, vilket även Erlingsdottír (1999) menar på är en del av ett koncepts 

översättningsprocess. När konceptet sedan hade paketerats som ett objekt var det dags för 

implementeringsprocessen där styrkortet faktiskt började användas och förstås av 

medarbetarna, detta pågår under en längre tid. För att implementera och utveckla styrkortet 

över tid krävdes det insatser från organisationen av olika slag. Det gäller att ha med 

verksamhetens olika delar på syftet med en ny modell och därför krävdes utformning av typen 

kvalitetsgrupper och ansvariga verksamhetsutvecklare som underlättar arbetet med styrkorten 

genom någon form av utbildning samt uppföljning. En verksamhetschef betonar särskilt 

betydelsen av att cheferna ska genomgå utbildning. Detta anses vara av en stor betydelse för 

hur styrkortet sedan kommer att bli utvecklade av chefer från de olika verksamheterna samt 

hur de sedan för detta vidare ut till sina anställda för att på så vis få en delaktighet samt 

ökning i att föra dialoger dem sinsemellan. Ledningsgruppen på sjukhuset tog 2003 beslutet 

att alla verksamheter skulle upprätta ett eget styrkort på sjukhuset. Perspektiven och designen 

av kortet samt även uppföljningssystemet var bestämt på förhand. Ramarna för modellen gav 

inte något större utrymme för förändring, således rör det sig om en hård paketering 

(Erlingsdottir, 1999; Funck, 2009) av BSc när det implementerats på verksamhetsnivå. 

Innehållet i perspektiven har dock verksamheterna till viss del fått utveckla själva. Till stor del 
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styrs verksamheten med mål och riktlinjer från såväl ledningen som av region- och riksnivå. 

Det blir därför naturligt för verksamheterna att föra in denna styrning i deras styrkort. Den 

stora delen av styrkort består alltså av styrning som verksamheten inte kunnat påverka och 

blir då hårt paketerat. Å andra sidan fanns det i alla verksamheter ett visst utrymme till att 

införa egen styrning. Det kan alltså konstateras att konceptet till viss grad är löst paketerad. 

det ska också tilläggas att medarbetarna har kunnat påverka ledningens beslut genom att 

påverka sina chefer. I sin tur har dessa chefer kunnat påverka områdeschefen som varit 

delaktig i att fatta ett beslut om styrkortets införande. 

5.2.1 Styrkortets utveckling som kontinuerlig process 
Att implementera ett styrkort kan ta lång tid, ibland flera år (Kaplan & Norton, 1996; Olve et 

al., 1999). Det här arbetet har analayserat styrkortsarbetet tio år efter dess införande, det som 

framgår är att ramarna för styrkortet (dess fyra perspektiv) har varit densamma sedan 

införandet men styrkortets innehåll och dess syfte i styrningen av verksamheterna har ständigt 

utvecklats. Samtliga nivåer har påpekat att uppföljningssystem och olika layout samt design 

har ändrats eller utvecklats så gott som varje år. Eftersom styrkortet ersatt den traditionella 

verksamhetsplanen så ändrades innehållet i styrkorten varje år. Ett flertal viktiga områden har 

integrerats och utvecklats i styrkortsarbetet; uppföljningen har blivit allt mer detaljerad och 

tätare med åren, Benchmarking utvecklas och integreras med styrkortet, styrtavlor har införts 

på enhetsnivå för att öka dialogen bland all personal. Utformningen av styrkortet har också 

utgått från de mål och riktlinjer som beslutats på högre nivåer vilket måste kontinuerligt, 

åtminstone årligen, uppdateras. Införandet av konceptet illustreras som en modell med en 

början och ett slut (se figur 3 och 4), men vår analys visar tydligt på en införandeprocess som 

kontinuerligt pågår och påverkas av en rad olika utomstående faktorer. Ett av Kaplan & 

Nortons (1992, 1996) syften med BSc var ett internt kontinuerligt feedback system från 

medarbetarna för att ständigt utveckla strategin. Utveckling av strategin och 

strategiimplementeringen blir således en pågående process eftersom styrkortet med dess 

innehåll är verksamhetens strategi. Vad figur 8 försöker förtydliga är att utvecklingen av 

styrkortet och således strategin är starkt integrerat även med externa påverkansfaktorer som är 

värt att illustrera, det är särskilt tydligt för verksamhetsnivån i ett sjukhus som själva, i stor 

utsträckning, inte bestämmer verksamhetens mål. 
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5.3 Styrkortets resultat 

En gemensam åsikt som har kommit fram under intervjuerna är att de upplevda resultat och 

problem som associerades till den tid som styrkortet använts på sjukhuset. Fördelar som har 

kommit fram är att det blivit lättare att analysera en verksamhets resultat efter att 

verksamhetsrapporterna numera är indelade i fyra perspektiv. Helhetssynen och inblicken i 

verksamheterna har förbättrats när deras KFF: er är lätta att överblicka. Eftersom alla 

verksamheter använder styrkortet har strukturen utvecklats till att bli jämlik i hela 

organisationen. En annan fördel som har utvecklats under de senaste tio åren är att 

benchmarking har blivit allt mer utvecklat inom sjukvården. Genom att regionen rapporterar 

nyckeltal från sina sjukhus till nationella kvalitetsregister går det att jämföra liknande 

verksamheter mellan olika sjukhus i Sverige. Detta innebär att mätningar av olika slag, 

särskilt icke-finansiella, har ökat på grund av införandet av styrkortet. Nackdelar som 

upplevts har varit flera, störst irritation, har det varit när det ibland snarare har känts som att 

verksamheterna ska fylla i en större mängd papper. Denna större mängd av papper har i sin tur 

upplevts som meningslöst då de inte alltid kommer till någon användning. 

Uppföljningssystemet har stundtals varit förvirrande på så sätt att flera rapporteringsvägar har 

funnits. 

 5.3.1 Benchmarking 
I samband med styrkortet har även en benchmarking införts vilket ska underlätta jämförelser 

med andra sjukhus, vilket medför att sjukhus inom många områden blir desto mer lika 

varandra. Isomorfismens framträdande medför i och med detta att sjukhusen hela tiden 

förbättras och effektiviseras inom flera områden och på så vis resulterar detta i en högre 

patientnöjdhet. På nationell och regional nivå har ett flertal register upprättats för att olika 

sjukhusverksamheter ska kunna jämföra sig med varandra. Det finns flera syften med de 

nationella och regionala kvalitetsregistren. Genom att ha gemensamma mätsystem och 

styrningssystem så kan olika sjukhus jämföra sig med varandra för att ytterligare kunna 

förbättra sin verksamhet. Det rör sig också om ett syfte att mer och mer likna varandra för att 

lättare kunna jämföra sig, således blir det viktigt att utveckla centrala mätetal och 

styrmodeller. På regional nivå rör det sig om att styrningen mellan olika verksamheter kan 

liknas med varandra genom att alla sjukhus ska rapportera sin verksamhet efter samma mall, 

den som är utifrån de fyra perspektiven. Denna typ av regional och nationell struktur är 

uppbyggd genom att upprätta olika regler och beslut som sjukhusen måste följa, således rör 

det sig om tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). Isomofismens genomslagskraft 
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visar sig även vara av den mimetiska formen med tanke på hur organisationens osäkerhet 

kring vilket koncept som kan tänkas vara passande inom specifikt deras område. Med detta 

menas att styrkortet rent teoretiskt snarare var tänkt för ett vinstdrivande företag än för en 

komplex organisation som sjukvården. Det mimetiska framhävs främst då de valde att 

anamma konceptet eftersom ett flertal andra sjukhus hade infört modellen. Sjukhuset är en 

organisation som försöker att använda sig av liknande standardiserade utbildningar samt att de 

ofta använder sig av liknande kommunikationsvägar för att inte särskilja sig från ett annat 

sjukhus. Detta medför att organisationer blir desto mer lika varandra eftersom de påverkas av 

en normativ kraft inom isomorfismen. 

Olika institutioner inom specifika medicinska professioner hade också direkt påverkan på 

såväl verksamheters styrkort som benchmarking. Socialstyrelsen förespråkade exempelvis att 

alla patienter ska vara ID- märkta. Det rör sig om en institutionell regel som alla svenska 

sjukhus måste följa. När denna regel accepteras och följs överallt kommer sjukhusen mer att 

likna varandra. Inom vissa andra medicinska verksamheter finns mer specifika regler om hur 

sjukvården ska skötas. Där är det direkt en myndighet som kan utöva inflytande på hur 

verksamheten ska bedrivas i hela landet. Det är professionen som vet bäst om den specifika 

verksamheten som fattar beslutet. 

 5.4 Paketeringsgraden avgör om styrkortet är ett styrmedel eller ett 

managementkoncept 

En färdigpaketerad idé som objekt i form av ett managementkoncept är en modell som är 

färdig att användas och är inte tänkt att ändras på vägen. Paketeringen av styrkortet är då av 

det hårdare slaget som Erlingsdottir (1999) beskrivit. När styrkortet införts med hård 

paketering är det tänkt att styra verksamheten för att ge en ökad kontroll. När styrkortet 

implementeras från en högre nivå i organisationen som ett hårt paketerad koncept kan det 

alltså förklaras som ett styrverktyg. Å andra sidan, om modellen är löst paketerat, får 

medarbetarna och cheferna på lägre nivåer större frihet att utforma verktyget. 

Styrkortet är format utifrån de perspektiv som regionen bestämt att deras organisationer ska 

arbeta med. Utifrån teorin om paketering är perspektiven hårt paketerade (färdigpaketerade) 

från regionen. Sjukhusets ledning har sedan bestämt att styrkorten ska utformas på 

verksamhetsnivå enligt de fyra perspektiven. Mellan sjukhusets lednings- och 

verksamhetsnivå är den övergripande strukturen på styrkortet alltså desto hårdare paketerad 

eftersom det även finns ett formellt beslut som säger att verksamheterna måste utforma 

styrkortet.  
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Perspektiven ska sedan fyllas med olika KFF: er som är baserade på vad Kaplan & Norton 

(2001) kallar för kritiska element. På såväl ledningsnivå som verksamhetsnivå finns det vissa 

ramar som enheterna ska följa. För dessa mål och mätetal finns det ett fritt spelutrymme att 

sätta upp KFF: er utefter den egna verksamheten. Till stor del så är dessa ramar 

förutbestämda. Sjukhusets övergripande styrkort ställer krav på att vissa mått ska finnas med i  

verksamheternas styrkort. Även regionen ställer i sin tur krav direkt på de olika 

verksamheterna att de ska redovisa deras olika mätetal. Enligt ovan rör det sig exempelvis om 

väntetider för att träffa läkare, patientnöjdhet etc. verksamheterna ställer inga krav på att 

specifikt redovisa dessa mätningar i styrkortet men eftersom det rör sig om så central och 

viktig prestationsmätning så blir det naturligt att de ska finnas med. Krav som ställs från 

externa håll, sett från verksamheten, är således av särskild betydelse och blir naturliga att lyfta 

fram i styrkortet. Dessa mål är särskilt viktiga att uppnå för att verksamheten ska få legitimitet 

från de externa aktörerna. 

Det är emellertid inte alla mål och mått på verksamhetsnivå som är bestämda på förhand. En 

stor del av innehållet i perspektiven sätts på lokal nivå i verksamheterna eller utgör bara en 

viss ram där verksamheten sedan har en stor valfrihet i hur måttet ska mätas. Till viss del har 

verksamheterna satt upp mål helt på egen hand (se exemplet med simuleringen på akuten) 

medan vissa KFF: er är utformade inom ramarna i det övergripande styrkortet. Även om det 

finns ett krav att det ska ske en prestationsmätning inom ett visst område så har 

verksamheterna själva möjlighet att välja utformningen på det som ska mätas. Graden av egna 

utformade mål och mått varierar dock mellan olika enheter.  

Kaplan & Norton (1996) är särskilt noggrann med att lyfta fram att kommunikation och 

feedback är en viktig del som ska underlättas med hjälp av styrkortet, således bli 

styrkonceptet snarare ett management verktyg än ett styrverktyg genom att även medarbetarna 

blir delaktiga i utformningen av strategin. Den hårda paketeringen av perspektiven och 

koncepten indikerar på styrning och kontroll av verksamheten. Men trots detta kan vi se att 

innehållet i perspektiven till viss del är löst paketerade eftersom verksamheterna i hög 

frihetsgrad kan arbeta fram dessa på egen hand, således ligger ansvaret på verksamhetsnivå 

och styrningen blir till viss del begränsad.  



 

41 
 

 ”Såväl chefer som medarbetare har indirekt en viss grad av möjlighet till att påverka det 

övergripande styrkortet. Om flertalet är missnöjda med någon av de övergripande KFF:erna 

så får ledningen höra det” (Chef från verksamhetsnivån) 

I de verksamheter vi tittat på finns det emellertid en tydlig känsla av att verksamhetsstyrkortet 

formats utifrån enheternas styrkort. På Barn- Kvinnoverksamheten finns det en tydlig struktur 

på processen att utforma styrkortet. Först utformar enheterna sina styrkort. När de är färdiga 

utformar verksamheten det gemensamma styrkortet. Denna formella ordning på att ta fram det 

gemensamma styrkortet verkade dock saknas på översta ledningsnivån i sjukhuset. En 

enhetschef på sjukhuset nämner att ett problem med styrkortet som hon ser det är att det 

används väldigt mycket uppifrån och ner och inte så mycket nedifrån och upp. En av cheferna 

tycker att det sker uppföljning av styrkortsarbetet där prestationer ska rapporteras men det 

råder inte så mycket feedback på strategi och upplägg. Inom Barn- Kvinnoverksamheten som 

representerades ovan där styrkortet tas fram med start nedifrån och andra feedback system vi 

hört talats om finns det alltså ändå en viss grad av feedback nedifrån- och upp. Trots detta var 

jargongen att styrkortet trots allt var ett styrverktyg för kontroll även om 

kommunikationsdelen var av betydelse. Styrkortet skall skapa balans och långsiktighet, detta i 

sig innebär att både medarbetare och samhällsaspekter bör beaktas för att skapa en jämvikt. 

 

5.5 Orsak-verkansamband 

Det råder en viss enighet bland forskare inom management området att en viktig faktor för att 

lyckas med styrningen och en god prestation av en verksamhet är att ta fram de viktigaste 

nyckelaktiviteterna som leder organisationen mot deras mål och vision. I begreppet Business 

Process Reenginering beskrevs vikten av att identifiera de så kallade kärnprocesserna 

(Hammer, 1990). Kaplan & Norton (1996) har, på ett liknande sätt, förespråkat att man 

behöver ta fram så kallade KFF: er som ska representera de viktigaste prestationerna i 

verksamhetens olika perspektiv. Ett annat namn för att länka samman kärnprocesserna i en 

organisation har kommit att bli kallad Strategy mapping. Genom att länka samman dessa 

KFF: er i en strategikarta illustreras hur verksamhetens kärnprocesser ska leda till att hjälpa 

företaget mot dess långsiktiga mål och vision med så kallade orsak-verkansamband. Dessa 

samband har fått en viss kritik för att de är svåra att använda och är osäkra eftersom det inte 

alltid råder ett tydligt samband mellan kärnprocesserna (Nørreklit 2000, 2003). Särskilt har 

det diskuterats om en enkel strategikarta kan illustrera en komplex organisation som sjukhuset 

där det inte alltid råder enighet om vilket som är sjukvårdens viktigaste uppgift. På SkaS har 
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en övergripande strategikarta illustrerats (se figur 4). Strategikartan illustrerar hur 

nyckelprocesser i de olika perspektiven ska leda till det övergripande målet, vilket är nöjda 

patienter. En ledningschef nämner att denna illustrationerna används enbart i det övergripande 

SkaS- guiden som en illustration men används för övrigt inte formellt på något annat håll ute i 

de olika verksamheterna. 

”Orsak-verkansamband det finns bara på papper, men det är bra då det kan ge en ”Aha-

upplevelse”(Chef från ledningsnivån) 

Kartan illustrerar en övergripande bild av hela sjukhuset. Det finns ingen plan information om 

hur orsak-verkansambanden specifikt kan brytas ner till enhetsnivå. Verksamheterna har inte 

eget utformade orsak-verkansamband och det råder ingen tydlig uppfattning av vad detta 

innebär ute i verksamheterna då de själva inte utformat några illustrationer i sin verksamhet 

och inte kan beskriva något personligt tillfälle då de jobbat med orsak-verkansambanden.  

Däremot arbetar sjukhuset mer med processer på enhetsnivå. Processkartor är tänkt att 

illustrera patientens väg genom sjukvården där alla perspektiven behöver beaktas. Det finns 

dock ingen tydlig koppling eller illustration av hur dessa ska utgå av det vi hört ute i 

verksamheterna. Ingen har egentligen gjort en tydlig koppling mellan orsak-verkansamband 

och enheternas processkartor på en operativ nivå. 

Patientperspektivet ansågs vanligtvis vara det viktigaste perspektivet som var överordnat de 

andra perspektiven, ibland även tillsammans med processperspektivet. De övriga perspektiven 

ansågs fortfarande viktiga men var inget övergripande mål. Dock ansågs ibland 

ekonomiperspektivet vara viktigt eftersom det fortfarande ansågs som det mest omfattande 

perspektivet där det fortfarande finns med tydliga mål och mätetal. Även en ekonomi i balans 

har varit ett övergripande tema under 2012. Trots att de olika verksamhets- och 

enhetschefernas erfarenhet av orsak-verkansambanden var begränsad så förespråkade de ändå 

en balans mellan de fyra perspektiven. Det sades också att kopplingen mellan de olika 

perspektiven ofta diskuterades, åtminstone på chefsnivå, där alla perspektiven måste beaktas 

för att patientens väg genom vården ska bli optimal. Detta var något som också fanns 

illustrerade som processkartor, även om det inte fanns illustrerat hur processerna skapade 

resultat i de olika perspektiven och hur detta påverkade det övergripande målet om 

patientnöjdhet. 
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 5.6 Olika faktorers inverkan på styrkortet 
Modellen (se figur 8) föreslår hur processen för översättning kan illustreras och förenklas. I 

modell 4 och 5 (kapitel 3.5) förtydligades de olika stegen i översättningsprocessen men i 

analysen är avsikten att smälta samman de olika stegen och därför har gränserna mellan de 

olika stegen tonats ned, detta eftersom de är nära relaterade till varandra och eftersom 

institutionerna påverkar såväl styrkortet som idé som själva objektiviseringen och 

utvecklingen av styrkortet. Dels visar den hur olika faktorer påverkar utvecklingsprocessen 

och den visar även hur strategin kontinuerligt utvecklas. Syftet med verksamhetsstyrningen 

finns likaså den med i modellen för att förtydliga att det är nöjda patienter och övriga 

intressenter som är det övergripande målet. Särskilt betonar modellen att införandet och 

utvecklingen av ett BSc är en kontinuerlig process över längre tid. 

De olika faktorerna som utgör institutioner i organisationsfältet samt påverkar processen som 

har identifierats kan delas upp i fyra begrepp: moden, aktörer, lagar & regler samt logiker. 

Dessa fyra begrepp innefattar de faktorer som förklaras påverka sjukhusets 

översättningsprocess, såväl internt som externt. Sjukvården har tidigare delats in i olika 

aktörer (Kouzes & Mico, 1979; Glouberman & Mintzberg, 2001). Denna studie visar att det 

är externa aktörer som regionen och övriga myndigheter som till stor del är involverade i 

styrkortets utformning och detta sker tidigt i konceptets översättningsprocess. Främst vid 

själva utformningen och utvecklingen har de interna aktörerna såsom ledningen, läkare, 

verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare påverkat processen. Funck (2009) beskriver 

att det kan vara klokt att analysera sjukvården utifrån annat än bara aktörer och precis som 

hennes studie poängterar denna studien att aktörer fortfarande är en viktig del i  en modell 

som denna. 

Flertalet logiker, i detta fall tre stycken, som råder i ett sjukhus har närmare presenterats vilket 

tydligt genomsyrar ledningsarbetet på alla nivåer. Bland annat speglar förvaltningslogiken 

krav och riktlinjer samt den bevakning som sker via styrelsen för sjukhuset eftersom de 

representerar regionen och politiker (Funck, 2009). Trots att styrelsen inte är med och deltar i 

allt som sjukhuset gör så måste de största besluten om styrning och liknande godkännas av 

styrelsen. Empirin tyder på att styrelsens arbete lutar mer åt en företagslogik än en 

förvaltningslogik när det gäller övervakandet kring regionens uppdrag vilket skulle kunna 

bero på den förändring som identifierats inom offentlig sektor med bland annat NPM-

begreppet (Hood, 1995, Almqvist, 2006). Politikerna i styrelsen arbetar främst med 

övervakning vilket sker samtidigt som det eftersträvas förbättringspotential i att 
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sjukvårdsarbetet identifieras på så sätt arbetar de som en länk mellan regionen och sjukhuset. I 

och med denna länk har de möjligheten att påverka båda parternas arbeten. 

I ledningens personal finns det olika sorters bakgrunder. En ren akademisk bakgrund inom 

exempelvis ekonomi var särskilt framtonande på den administrativa nivån och speglade 

därmed företagslogiken. Det förekommer erfarenheter från privata näringslivet vilket styrker 

bilden av denna logik. Bland chefer från alla nivåer finns en blandning av både medicinskt 

professionella och sjuksköterskor som speglar en vårdlogik. Det finns en ren administrativ 

bakgrund men också erfarenheter från privata näringslivet som tydligt speglar företagslogiken 

samtidigt som det finns doktorer och sjuksköterskor som speglar vårdlogiken. Utifrån 

litteratur och empirisk undersökning kan det också fastslås att den administrativa ledningen 

under årens lopp har fått en större roll inom sjukvården. Denna innefattar idag en större 

blandning personer med olika sorters bakgrund. Till skillnad mot hur det såg ut förr inom 

sjukvården, då den medicinska professionen hade en starkare ställning, i sin tur medför detta 

en jämnare balans mellan sjukvårdens professioner.  

Under processens gång fram till att sjukhusets styrkort är implementerat påverkar även lagar 

& regler i någon form styrkortens innehåll. I detta fall i samband med regionala samt 

nationella mål och mått som måste finnas med i styrningen, detta kan kopplas främst till det 

som DiMaggio & Powell (1983) kallar för den tvingande isomorfismen. Det kan röra sig om 

allt från såväl juridiska lagar till informella regler och rekommendationer. Införandet av 

styrkortet har sist men inte minst påverkats av moden som i det här fallet är BSc som koncept 

och andra idéer och inspirationer från olika håll. Detta beror på att inflytelserika aktörer 

påvisat att det finns behov för nya legitima (tidsbegränsade) idéer som inte alltid är lätt att 

beskriva (Røvik, 1998) och eftersom dessa moden går att särskilja från aktörer och logiker så 

får den en egen del i modellen. I fallet med BSc har det funnits ett upplevt behov av en balans 

mellan perspektiven, icke-finansiella mätetal och att det var ett mode att införa konceptet. Vad 

som utgör institutioner i organisationsfältet för sjukvården går alltså att dela in i dessa fyra 

olika områden. Områdena överlappar emellertid varandra på olika sätt men illustrationen 

utgör ändå en modell för hur de kan delas upp i olika kategorier. Dessa faktorer är även med 

och påverkar de olika isomorfistiska krafterna. En särskilda isomorfistisk kraft kan inte 

relateras till en särskild institution men det går trots allt att urskilja särskilda positioneringar. 
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Den tvingande isomorfismen handlar främst om hur starka aktörer skapar regler för övriga 

aktörer. I det här fallet kan den tvingande isomorfismen särskilt kopplas till Lagar & Regler. 

De övriga två isomorfistiska krafterna är dock framträdande i alla typer av institutioner.  

Innehållet i styrkortet och arbetet med innehållet i organisationen förtydligas i modellen 

genom att en rad begrepp finns med under sjukhusets BSc. Begreppen lyfts fram eftersom de 

är centrala i styrkortsarbetet och detta har förstärkts genom både den teoretiska referensramen 

och datainsamlingen. Till sist, längst ut till höger i modellen betonas att det är patienten som 

står i fokus för styrkortsarbetet men samtidigt att andra intressenter beaktas. Att patienten kan 

vara det översta perspektivet har, som nämnts tidigare, föreslagit av bland annat Kaplan & 

Norton (2008) samt Olve et al. (2003). En diskussion om vilket perspektiv som är viktigast 

diskuteras sedan vidare som en etisk reflektion i slutsatsen.   
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6  Slutsats 

I slutsatsen sker ett avslutande på studien, där egna reflektioner, kring arbetets innehåll från 

teori till analys. Strukturen på de egna reflektionerna är från när själva idén ”snappades 

upp” till processen där konceptet översätts, utvecklas och ända fram till sjukhusets egna 

styrkortsresultat. Slutsatsen innefattar också studiens resultat och dess trovärdighet. 

Avslutningsvis kommer slutsatsen att ge förslag på vidare forskning kring konceptet och dess 

aktörer.  

 
6.1 BSc som koncept – översättningsprocessen – Sjukhusets 
styrkortresultat 
Studiens aktuella ämne har varit att kunna besvara  hur konceptets process ser ut och även att 

kunna redovisa vad det är som formar BSc översättning och utveckling inom en offentlig 

sjukvård. Studiens problemformulering har varit bred då avsikten varit att försöka se arbetet 

med det Balanserade styrkortet ur ett helhetsperspektiv. En rad olika områden vid arbetet med 

konceptet har presenterats. Det framstår att arbetet med styrkortet är en kontinuerlig process 

som hela tiden pågår och påverkas på många olika sätt. Dialog mellan olika parter är komplex 

och svår att kartlägga. Vår studie gör en illustration över hur  de olika centrala begreppen 

hänger ihop och på ett övergripande sätt  illustreras det vilka  institutioner som påverkar 

processen att införa styrkortet i praktiken (se figur 8). Studien betonar vikten av att se 

styrkortsarbetet och styrningen utifrån ett större perspektiv. 

Syftet med arbetet var att analysera översättningen av det balanserade styrkortet på ett sjukhus 

vilket framkommit av ovanstående data. Arbetet skulle likaså ge en förståelse för aktörers- 

och logikers inverkan på konceptets utveckling och utformning i olika delar av sjukhuset. 

Detta framkommer i samband med att konceptet har blivit objektiviserat och paketerat samt 

att alla berörda parter i sjukhuset skapar balans och delaktighet genom dialoger. Arbetets 

ändamål är även att underlätta förståelsen av den komplexitet som konceptet innebär och dess 

användningsområde. Förståelsen för komplexiteten och hur  konceptet används har lyfts fram 

genom beskrivningen av faktorer som påverkar styrkortsarbetet och dess innehåll. Tidigare 

studier har visat att sjukhus är komplexa och att den operativa verksamheten är svårstyrd. För 

att ett styrinstrument ska få genomslag i en professionell organisation så bör den vara löst 

paketerad (Funck, 2009), Funck vill därmed komplettera tidigare studier (Meyer & Rowan 

1977; Abernethy & Stoelwinder 1995) som visat att det är svårt att införa administrativa 
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styrinstrument hos den medicinska professionen. Denna studie visar dock att detta sjukhus 

med dess mål och strategier till större delen är styrd av beslut som fattats utanför sjukhuset. 

Besluten som fattas av aktörer utanför organisationen  på andra ställen inom 

organisationsfältet verkar ha legitimitet att göra så. Vidare presenterar studien en modell av 

begreppet institutioner som delas in i ett flertal kategorier. Med tanke på att det många gånger 

fattas beslut på andra ställen inom organisationsfältet så behöver den befintliga teorin och 

litteraturen kompletteras. Kompletteringen bör innefatta en tydligare beskrivning av hur ett 

enskilt sjukhus samverkar med både region och nationella myndigheter, och då särskilt hur 

målstyrningen på operativ nivå samt verksamhetsnivå relateras dit. 

Respondenterna påpekade att medarbetare med annat än medicinsk bakgrund i större 

utsträckning leder sjukhuset idag. Betydelsen av en diskussion om olika aktörer och logiker 

kan därför ha minskat idag och den bör i så fall kunna diskuteras vidare på ett större plan, där 

hela sjukvården beaktas och hur de olika logikerna påverkar huvuddelen av beslutsfattandet 

gällande målstyrningen, som främst sker regionalt eller nationellt. Studien är tänkt att kunna 

användas av medarbetare som vill skapa sig en förståelse för hur styrkortet anpassats och 

arbetats fram på Skaraborgs sjukhus och samtidigt få en redogörelse för hur styrkortet är 

utformat och hur utformningen påverkas från olika håll. Studien kopplar samman Balanserat 

styrkort med generella problem som kan uppstå vid strategiimplementering, målstyrning och 

kommunikation. Den ger även en större redogörelse av den främsta och senaste litteraturen 

inom BSc, styrning av sjukvård och detta kopplat till institutionell teori. Datainsamlingen 

visar att det råder olika uppfattningar och frågetecken kring uppföljningssystemet som 

används på sjukhuset idag. Datan visar också att orsak-verkansambanden stannar vid 

modellen i strategidokumentet, den används i viss utsträckning som en teoretisk modell för 

hur de olika perspektiven kan tänkas vara sammanlänkade men att vidare studier om hur 

strategikartan och de fyra perspektiven tydligare kan länkas ihop med processerna skulle 

kunna göras.  

6.1.1 Etiska och samhällsenliga aspekter 
Samtidigt som det förespråkas att patientperspektivet är viktigast så dyker frågan upp om vart 

de övriga intressenterna hamnar. Staten och medborgarna i allmänhet finansierar vården, de är 

trots allt kärnan i samhället som borde representeras i kundperspektivet. Under arbetets period 

har det varit mycket debatter i tidningarna om chefernas höga löner i kontrast till 

undersköterskor och sjuksköterskor sämre arbetsvillkor, en grupp som blivit utsatt på grund 

av de senaste decenniernas effektivisering i sjukvården. Att medarbetarperspektivet numera 
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existerar som ett av perspektiven är förstås en utveckling i rätt riktning men det existerar 

outredda frågor kring detta perspektiv bland annat kan det vara av intresse att veta hur mycket 

medarbetarna egentligen ska prioriteras. Även om  medarbetarperspektivet inte ska belysas 

lika starkt som process- eller patientperspektivet.  Och något som vore intressant  är hur 

”balans” definieras. 

Etiska aspekter är att exempelvis sjukhuset förhåller sig till olika prioriteringar som de ska 

genomföra såsom att redovisningen blir utvecklad i samband med användningen av BSc, dvs. 

att öka patienternas kännedom om prestationsmätning och därmed ge patienterna en möjlighet 

att ta del av vad som är tänkbart att förvänta sig i kommande vårdsituationer. Patienternas 

medvetenhet ökar ständigt och det gör också att ett ständigt utvecklande av att förbättra 

vården är av relevans. Benchmarking är ett tydligt exempel på en förbättring i sjukvården, 

dvs. det sker förbättringar inom olika arbetsområden där den effektivaste efterliknas.  Vad 

gäller det mer omfattande samhällsenliga aspekterna är det är inte bara sjukhuset och dess 

interna aktörer som är med och verka för vad som skall göras för att gynna folket.  Externa 

aktörer såsom myndigheter och socialstyrelsen är med för att framföra folkets röster. 

Balanced Scorecard är med andra ord ett bidragande för samhället och på så sätt kan de vara 

med i utformningen (mål och mått) av sjukvården. 

6.1.2 Studiens begränsningar och trovärdighet 
Under studiens framfart har intervjuer genomförts och i dessa har vi haft chefer på olika 

nivåer som   respondenter. Att bara använda sig av chefer kan har givit en missvisande bild då 

den ledande nivåns tolkningar samt beskrivningar har kommit fram. Det skall även tilläggas 

att dessa chefsnivåer innefattar även enhetsnivå vilket på så sätt beaktar den operativa nivån 

indirekt och därmed framförs även medarbetarnas åsikter. På så vis skapas en balans i 

organisationens tolkningar. Alla sjukhus använder inte konceptet Balanced scorecard och 

därför skiljer sig metoderna för styrning till viss del mellan olika sjukhus. Alla sjukhus i 

Västra Götalandsregionen rapporterar  sin verksamhet utifrån olika perspektiv. På så sätt är 

denna studie något begränsad eftersom den till viss del fokuserat på Balanced Scorecard. 

Vissa delar i arbetet är dock en studie kring styrproblematiken inom vården och på så sätt är 

denna studie generellt användbart för sjukvården. Studierna är främst grundade på genomläst 

litteratur. Fallstudien, som har varit begränsad till endast nio intervjuer och en del 

dokumentstudier, bidrog till idéer för att tydligare relatera de teoretiska begreppen till 

varandra och för att säkerställa det som har kommit fram i litteraturen.  Större delen av 

forskningen som skett kring BSc och sjukvård i Sverige har gåtts igenom samt den mest 
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centrala litteraturen från Kaplan & Norton och andra väl refererade artiklar. Studierna inom 

närliggande områden är dock klart begränsad. Enbart en liten mängd litteratur inom 

institutionell teori, strategiimplementering och verksamhetsstyrning inom vården har 

genomgåtts och det återstår en hel del att gå igenom. En större täckning av litteratur inom de 

centrala begreppen och mer ingående fallstudier vore nödvändigt för att noggrant kunna 

bekräfta och vidareutveckla modeller samt teorier för styrkortsarbete i sjukvården. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Fallstudien resulterade i att mer praktiska frågor har dykt upp om hur sjukhusets 

uppföljningssystem är utformat, detta eftersom rapporteringen av olika resultat har ändrats 

med jämna mellanrum. Uppföljningssystemet kan beskrivas med en uppdelning i två delar, ett 

digitalt system som går direkt från verksamhetscheferna upp till ledningens stab samt ett 

vanligt rapportsystem som går via områdescheferna upp till ledningen. Det råder således en 

viss förvirring avseende rapportsystemet. En djupare undersökning av orsak-

verkansambanden skulle kunna genomföras såväl teoretiskt som praktiskt för att utförligt 

beskriva hur den övergripande styrkortskartan kan länkas ihop med sjukhusets processer. På 

så sätt skulle detta kunna vidareutveckla den ”aha-upplevelsen” som har förmedlats. Till sist 

kan även en övergripande undersökning utföras för att på så vis relatera hela styrningen av 

sjukvården till styrkortsarbetet på ett enskilt sjukhus. Detta har förbigåtts av många tidigare 

forskare inom området eftersom de vanligtvis varit avgränsade till styrkortet som ett 

ledningssystem internt inom organisationen. För offentlig sjukvård i Sverige blir det viktigt 

att beakta styrningen av sjukvården i en större kontext, främst regionalt och nationellt. 

Mycket av styrningen som illustreras i styrkortet kommer särskilt från regional nivå och 

därför räcker det inte att en studie utförs på ett av sjukhusen för att kunna framföra en 

detaljerad övergripande bild av styrningen. En studie av ett sjukhus skulle inte få med hela 

regionen och de olika myndigheterna som också är viktiga att beakta. 
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Bilaga 1 
Individuella reflektioner av Freddy Andersson 

Det var intressant att fördjupa sig inom området verksamhetsstyrning i sjukvården där ett flertal 

vetenskapliga områden fick beaktas. Vårt arbete hamnade främst inom området som ofta kallas 

”Strategic management” och verksamhetsstyrning. Det var lärorikt att skapa en helhetsbild över 

hur strategiarbetet är uppbyggt i sjukvården med dess många olika nivåer som innefattade såväl 

förvaltningsrätt som statskunskap med statliga regelverk, strukturer, kulturer och organ. Vårt 

arbete har behandlat allt från nationell nivå till avdelningsnivå. Förutom just strategi och 

Management generellt så har uppsatsen dessutom inneburit att vi fått gå in på Sociologi där 

främst institutionalisering och omvärldsfaktorer har beaktats. Institutionell teori tog tid att sätta 

sig in i men är en bra diskurs att lära sig för att förstå och kommunicera komplexa organisationer. 

Vårt arbete har inneburit cirka 400 timmar nedlagt arbete vilket inte är tillräckligt för att 

ordentligt hinna med att få en överblick över all litteratur inom området vilket är en erfarenhet 

som är nyttig att bära med sig. Det har också varit lärorikt att lära sig söka runt bland litteratur 

och i praktiken lära sig den vetenskapliga metoden vilket gör mig väl förbered för den framtida 

masteruppsatsen och eventuell doktorsavhandling. Arbetet har även gjort att jag förbättrat min 

analytiska förmåga och den strukturerade samt metodiska arbetssättet som kommer att komma till 

användning såväl professionellt som privat. Att metodiskt undersöka ett problem och ett område 

utifrån olika perspektiv är viktigt för en verksamhetsansvarig och något som uppskattas av 

arbetsgivare i moderna organsiationer. Att få överblicka grunderna i argumentationsteknik 

kommer likaså komma till användning i framtiden och att man dessutom får ett bra tillfälle att 

pröva, samt få feedback på, ens argument. Planering och genomförande av intervjuer var lärorikt. 

Att förbereda frågor och formuleringar är otroligt viktigt om man ska skapa effektiva intervjuer 

där man som intervjuare dels får legitimitet och dels får fram den önskvärda informationen. 

Planering är A och O och det var mycket lärorikt att gå igenom olika metoder som är bra att ha 

som verktyg när man strukturerar intervjuer och sammankopplar detta till övrig datainsamling 

och analys. Intervjuer är tidskrävande och kräver både förberedelser och reflektioner där datan 

ska struktureras. För min egen del var det väldigt lärorikt att träffa chefer som arbetade med  

 



 

strategi och verksamhetsstyrning på olika sätt. Att knyta kontakter och se hur arbetet fungerar på 

ledningsnivå ute i organisationer är något jag, i praktiken, inte har erfarenhet av sedan tidigare. 

Sjukvårdskontexten är komplex. För att arbeta mer med sjukvården i framtiden skulle det vara 

viktigt lära sig mer om hur sjukvården är organiserad på alla nivåer. För min egen del så känner 

jag även ett behov att att fördjupa mina allmänna kunskaper om strategiarbete och 

verksamhetsstyrning. I uppsatsen kommer vi fram till att vi har svårt att se tydliga samband 

mellan den strategiska kartan och de olika processerna på operativ nivå, det hade varit intressant 

att tydligare kunna länka samman och sätta ord på detta vilket antagligen hade krävt djupare 

förståelse på processorientering och BPR. 

Vår kartläggning av institutioner är begränsad. För att göra en komplett beskrivning av vilka 

institutioner som påverkar sjukvården och ställa dem i perspektiv till varandra så krävs ett större 

makroperspektiv och en mer kraftfull datainsamling. Slutligen så har jag haft svårt att sätta ord på 

hur vår analys är upplagd eftersom institutionell teori främst har används för att beskriva 

helhetsperspektivet. Att sätta ord på denna metod skulle jag vilja jobba mer på och läsa mer teori 

och andra uppsatser för att bättre kunna relatera vårt arbete till andra, liknande arbeten. Vårt 

arbete är brett och det är därför, vad jag förstår, särskilt viktigt att kunna förstå och beskriva vår 

ansats i metoden. 

Jag är nöjd med såväl mina egna som min kollegas insatser i arbetet. Vi har båda lagt ner minst 

den tid som förväntats av oss och utvecklat oss själva samt vårt samarbete under tidens gång. Jag 

känner att jag har tagit initiativ i såväl centrala delar av arbetet som den övergripande strukturen 

av både data och text och att mina kunskaper inom området och mitt intresse för läsning har 

kommit väl till använding. Samtidigt har vi varit två ögon på allt i arbetet där vi vridit och vänt på 

varenda ord. Min kollegas kunskaper har kompletterat mina egna främst på det sättet att hon har 

andra kompetenser i skrift än vad jag har. Utan hennes skriftliga förmåga och sin förmåga att 

illustrera modeller och arbeta för layouten så hade delar av arbetet inte hamnat på den nivå som 

den är på idag. 

 



Individuella reflektioner av Eleonor Johansson 

Uppsatsen innefattar ett antal delar som skall genomföras för att kunna få en helhetsbild. 

När det gäller problembakgrunden samt diskussionen kring konceptet har det länge varit aktuellt 

under kandidatutbildningens framfart. Ett koncept som Balanced Scorecard föll mig i smaken. 

Varför, är troligtvist ett undermedvetet val med tanke på konceptets namnval. Balans är ett 

namnval som för mig innebär mycket prestigé och harmoni. Sjukhus som studieval har varit 

lärorikt och blev valt eftersom jag har en etablerad kontakt inom sjukhuset och det i form av ett 

mentor/adept förhållande. Sjukvården i allmänhet är komplex och medför en utmaning i sig. En 

studie av denna form kräver stort engagemang, en ambition att vilja utmana sig själv inom flera 

områden vilket kan vara av relevans ute i arbetslivet. Exempelvis att ansvarsfullt genomföra 

fallstudien med alla arbetets delar med noggrannhet och precision. En känsla för struktur, 

systematik samt kreativitet är av stor relevans för att få ett välarbetat arbete med god kvalité. I 

metoden har aspekter kring olika val av ansats, kvalitativ eller kvantitativ metod varit centrala 

begrepp och dess innebörd har varit till stor nytta för att få en representativ problemformulering 

inom aktuella ämnesområdet. Detta uppsatsarbetet har gett mig en utökad kunskap att ta med mig 

i mina fortsatta studier och arbetsliv. All insamling av data har satt förmågor på prov men har 

samtidigt gett goda kunskaper i att kunna söka och kritiskt granska viktig data för arbetet och på 

så vis få med data av bra kvalité.  Denna kvalité på insamlad data ska i sin tur skapa en god grund 

till en uppsats där bedömningar med hänsyn till samhällsenliga- och etiska aspekter ska utföras. 

Exempelvis vad har fallstudien för bidragande faktor till samhället, har samhället en bättre 

möjlighet att påverka sjukvården och vad innebär samhällets möjlighet i att kunna påverka samt 

vad medför dess ökade kunskap inom området för sjukvården?  

 

Mina kunskaper inom offentliga organisationer har ökat avsevärt och medfört ett flertal aha-

upplevelser vilket är av relevans för att förstå sig på en organisation som sjukvården och likaså 

att få insikten i hur komplex den verkligen är. Mina egna reflektioner kring sjukvård och min 

förståelse för dess sätt att arbeta har utvecklats. Likaså har det gett mig svar på många av mina 

tidigare funderingar samt svarat på en del frustration kring hur allt utförs inom sjukvården. 

Funderingar och frustrationer som funnits kring sjukvården för mig har och finns säkert bland 

människor i samhället.  En offentlig organisations ekonomi innebär en oändlig balans för att de 



ska kunna dra nytta av resurser och för att inte förlora dem är det samtidigt lika viktigt att inte 

utnyttja dessa på något som inte är nödvändigt. Det är oerhört viktigt att hitta en ekonomisk 

balans vilket i sin tur medför ständiga processer som kräver underhåll för att bibehålla sin 

effektivitet. Tyvärr styrs organisationen oerhört mycket utefter hur ekonomin ser ut. Med tanke 

på ekonomins starka inflytande, är det förståeligt att ständiga processer samt effektivare styrning 

krävs.  Detta är ett område som inte riktigt alla i samhället har den minsta aning om. Mer 

ekonomikunskap ut i samhället skulle säkert medföra att sjukvården skulle få en större respekt 

från folket. Något som ökat mina färdigheter är den offentliga organisationens styrning. Hur den 

är uppbyggd samt hur dessa organisationer påverkas av yttre och inre aktörer. Deras 

strategiarbete med att förbättra samt effektivisera vården och på så vis arbeta proaktivt istället för 

reaktivt. Ytterligare har mina färdigheter inom politik ökat avsevärt med arbetet och då 

framförallt utifrån teorin samt den kontakt som funnits med Skaraborgs styrelseordförande. 

Denne ordförande betonade vikten i att vara politisk medverkande. 

 

C-uppsatsens genomförande har varit beprövande på många sätt. Det har delvis varit en utmaning 

med att ha en så nära arbetsrelation under en längre period. Det har samtidigt varit ett bra sätt att 

utöka sitt sätt att kompromissa samt vägleda varandra. Vägledandet har pågått från båda parters 

håll om vartannat för att på så vis få ut bästa möjliga ur varje enskild individ. Individuella 

egenskaper har bland annat inneburit att det har redan från första arbetsdag fallit naturligt att 

komplettera varandra. Exempelvis har jag fallenhet för snygghet, design samt struktur medan min 

arbetspartner har fallenhet för andra arbetsuppgifter. Utbytesvis har vi på lika villkor kommit 

med bidrag samt analysering till arbetet. Under arbetets gång har ett utbyte getts för att göra 

processen lärorik för bägge parter, likaså att ständigt diskutera eventuella funderingar och vara 

noga med att konstruktivt ge kritik på utförda insatser. Ett omfattande ansvar som detta 

samarbete, medför både fördelar som nackdelar beroende på om du utför ansvaret individuellt 

eller i samarbete med någon. Fördelar med att dela detta ansvar med någon annan är att ha 

möjlighet till att ”bolla” fram och tillbaka, likaså att det finns ytterligare en version kring ämnet. 

Vid ett individuellt genomförande kan detta medföra svårigheter. Det kan vara svårt att alltid se 

vad som kan tänkas vara av god relevans för arbetet. Det är lättare att ”trampa vatten”, men å 

andra sidan är det lärorikt för en som individ att veta att även det mest otänkbara är 

genomförbart. 
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Kritisk framgångsfaktor Uppdrag 2012 Obligatoriska dokument

Patient 1 (Pat1): Nöjda 

patienter

Arbeta för att öka patientens medverkan och  
tillfredsställelse i varje vårdprocess 

Arbeta med hälsofrämjande aktiviteter och 
ett salutogent förhållningssätt

Plan för hälsofrämjande 
aktiviteter

Patient 2 (Pat2): Vård 

utan onödig väntan

Omhänderta alla patienter utan onödig 
väntan

Arbeta med en patient- och 
processorienterad bemanning anpassad till 
patientflödet

Produktionsplan

Patient 3 (Pat3): Goda 

kontaktmöjligheter

Arbeta med att erbjuda goda 
kontaktmöjligheter i varje vårdprocess, 

Patientperspektiv

 

Kritisk 

framgångsfaktor

Uppdrag 2012 Obligatoriska dokument

Process 1 (Pro1): 

Goda resultat

Aktiv samverka i övergripande interna 
och externa processer

Ständigt förbättra processerna utifrån 
resultatmått i samtliga perspektiv

Processplan enligt processinventering 
och processguid

Process 2 (Pro2): 

Säker vård

Arbeta systematiskt med patientsäkerhet 
och involvera patienten/anhöriga i 
säkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsplan

Process 3 (Pro3): 

Hållbar utveckling 

- miljö

Arbeta med åtgärder som bidrar till att 
uppfylla SkaS miljömål

Miljöplan

Processperspektiv

 
 

 



 

 

Kritisk framgångsfaktor Uppdrag 2012 Obligatoriska dokument

Medarbetare 1 (M1): Gott 

ledar- och 

medarbetarskap

Arbeta med hållbar utveckling 
avseende likabehandling, bemötande, 
kommunikation och samverkan

Arbetsmiljöplan

Medarbetare 2 (M2): 

Kompetenta och 

engagerade medarbetare

Ha en kompetensförsörjningsplan som 
stöder verksamhetens uppdrag

Fullgöra sin del av SkaS 
utbildningsuppdrag

Kompetensförsörjningsplan.

Medarbetare 3 (M3): 

Processanpassad 

bemanning

Arbeta efter SkaS bemanningsstrategi 
vilket innebär en flexibel bemanning 
som möter variationen i 
produktionsbehovet

Plan för bemanningsstrategi

Medarbetar/Lärandeperspektiv

 

Kritisk 

framgångsfaktor

Uppdrag 2012 Obligatoriska dokument

Ekonomi 2 (E2): 

Ekonomi i balans

Ha en ekonomi i enlighet med budget

Ha kontroll på kostnadsutvecklingen 

Budgetbilaga

Åtgärdsplan

Ekonomi 1 (E1): 

Kontinuerlig 

effektivisering

Arbeta med ett förbättrat 
resursutnyttjande

Arbeta med minskade 
kvalitetsbristkostnader

Ekonomiperspektiv

 



Skaraborgs Sjukhus

Patientperspektiv

Nöjda patienter
Arbeta för att öka patientens medverkan och  tillfredsställelse i varje 

vårdprocess

Arbeta med hälsofrämjande aktiviteter och ett salutogent 

förhållningssätt

Vård utan onödig väntan
Omhänderta alla patienter utan onödig väntan

Arbeta med en patient- och processorienterad bemanning anpassad 

till patientflödet

Goda kontaktmöjligheter 
Arbeta med att erbjuda goda kontaktmöjligheter i varje vårdprocess

 

 

Skaraborgs Sjukhus

Processperspektiv

Goda resultat
Aktiv samverka i övergripande interna och externa processer

Ständigt förbättra processerna utifrån resultatmått i samtliga 

perspektiv

Säker vård
Arbeta systematiskt med patientsäkerhet och involvera 

patienten/anhöriga i säkerhetsarbetet 

Hållbar utveckling - miljö 
Arbeta med åtgärder som bidrar till att uppfylla SkaS miljömål

 



Skaraborgs Sjukhus

Medarbetare/lärandeperspektiv

Gott ledar- och medarbetarskap
Arbeta med hållbar utveckling avseende likabehandling, bemötande, 

kommunikation och samverkan

Kompetenta och engagerade medarbetare
Ha en kompetensförsörjningsplan som stöder verksamhetens 

uppdrag

Fullgöra sin del av SkaS utbildningsuppdrag

Processanpassad bemanning 
Arbeta efter SkaS bemanningsstrategi vilket innebär en flexibel 

bemanning som möter variationen i produktionsbehovet

 

 

Skaraborgs Sjukhus

Ekonomiperspektiv

Ekonomi i balans
Ha en ekonomi i enlighet med budget

Ha kontroll på kostnadsutvecklingen

Kontinuerlig effektivisering
Arbeta med ett förbättrat resursutnyttjande

Arbeta med minskade kvalitetsbristkostnader

 

  



Bilaga 3 

 

Generella intervjufrågor 

� Hur länge har ni jobbat på sjukhuset och vad har ni för eventuell tidigare bakgrund samt utbildning? 

 

� Har ni varit involverad i styrkortsarbetet? 

(Här handlar det både om det övergripande styrkortet och eventuellt avdelningsspecifika 

styrkortsarbetet.) 

Designen av styrkortet 

Här går vi igenom all information som kan tänkas vara intressant för vår undersökning för att få en 
helhetsbild. (Observera att vi vet en hel del bankgrundsinfo generellt om styrkortets upplägg baserade på 

dokument som vi hittat om organisationen på förhand) 
� Varför tror ni att ni började använda BSC i er organisation? 

 

� Finns det några som särskilt driver/leder arbetet med Bsc?  

I så fall vilka? (Några läkare, enheteschefer, ledningsgruppen?) 

 
� Vilka är det som föreslår nya mätetal?  

 

� Vilka är med i utformningen?  

(Beskriv din egen erfarenhet, inom detta) 

 
� Vilka är det som bestämmer de nya mätetalen och hur påverkar externa aktörer detta? 

 

� Hur ser ni på de bestämda övergripande perspektiven?  

(Reflektioner kring detta) 
 

� Ser ni några/något orsak- verkan samband mellan de mätningar som utförs? 

 

� Har Bcs utvecklats utifrån organisationens strategier? 
 

� Ser ni någon relation mellan strategin och styrkortet? 

 

� Används BSc som ett “uppifrån-ner” verktyg(ledningsverktyg) eller utvecklas och används verktyget 

inom enheten (”nedanifrån och upp)? 
 

� Hänger de olika Bsc´s ihop på sjukhuset eller är styrkortet direkt taget från det övergripande 

styrkortet? 

 



Användningen av BSc idag 

� Vem är det som samlar in data till BSc idag? 
 

�  Vem är det som för samman alla kombinationer av data samt vem förbereder rapporterna? 

 

�  Hur ofta följs mätetalen upp?  

 
� Hur ofta rapporteras de?  

 

� Hur ofta diskuteras eller förändras de? 

 
�  Hur används BSc rapporter? 

 

�  Används styrkortet för uppföljning? 

 (Om ja) Hur går uppföljningen till? 
 

�  Används BSc för kvalitétsförbättringar? 

(Om ja) Hur går kvalitétsförbättringarna till? 

 

� Används BSc för Benchmarking med andra kliniker/sjukhus? 
(Om ja) Hur går de i så fall till? 

 

� Används BSc i i samband med något belöningssystem? 

(Om ja) Hur används BSc i ert belöningssystem? 
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