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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsens titel: En praktisk tillämpning av Balanced Scorecard – en fallstudie av Ortoped- och 

Kardiologkliniken på Södersjukhuset. 

 

 

Författtare: Francis Chamoun & Nasir Abdi-Farah 

 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

 

Bakgrund: Under 90-talet har den svenska tekniska utvecklingen av hälso- och sjukvården varit 

positiv till skillnad från den ekonomiska utvecklingen. För att bemöta den negativa ekonomiska 

utvecklingen i Sverige, har landstingen genom åren tagit fram olika ekonomistyrningsreformer. 

Plats för nya verksamheter skapades, omstrukturering av den befintliga verksamheten och 

decentralisering av ekonomiskt ansvar. Förutom den organisationsmässiga förändringen 

indroducerades även ett antal nya modeller för att effektivisera verksamheten i Stockholms läns 

landsting. Den modell som vi har valt att ta upp i vår studie är den efterfrågade Balanced 

Scorecard (BSC). 

 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka hur BSC effektiviserat 

ekonomistyrningen inom hälso- och sjukvården.Vilka resultat har styrningsmodellen gett 

Södersjukhusets Kardiologklinik – och ortopedklinik. 

 

 

Metod: för att uppnå vårt syfte har vi valt respondenter efter utvalda kriterier, vilka är: kunskap 

inom ämnet, erfarenhet av att arbeta med Balansed Scorecard som styrmedel. Kontakt togs med 

dessa personer genom, telefon (via eller med sekreterare), mail med en presentation av uppsatsen 

och dess syfte och frågeställning. Därefter bokades tid och plats för intervjuerna. 

 

 

Resultat: Genom BSC har klinikerna kunnat arbeta på ett mer strukturerat och fokuserat sätt på 

de valda fokusområden. Detta har även ökat delaktighets känslan bland medarbetarna vilket 

även har påverkat kommunikationen inom ortopeden/kardiologen på ett positivt sätt. Fördelen är 

att klinikerna genom BSC har ett verktyg som används för att skapa balans mellan olika styrkort 

som dessutom mäts och följs upp på ett kontinuerligt sätt. Klinikerna har anpassat modellen till 

sin egen verksamhet. 

 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvården, Södersjukhuset(SÖS), Ortopeden, Kardiologen, Balanced 

Scorecard(BSC). 
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1.Inledning 

 

 
Under detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens bakgrund, problem diskussion och 

formulering, samt syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas därefter med de avgränsningar som har 

gjorts och uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under de senaste 35 åren har hälso- och sjukvårdskostnaderna stigit hastigare än 

bruttonationalprodukten (BNP) i så gott som alla länder som genomgått industrialisering. 

I Sverige har strama sjukvårdsbudgetar hållit BNP-andelen relativt oförändrat under 1990-talet. 

USA kunde under 90-talet hålla sjukvårdskostnadernas andel av BNP oförändrad tack vare 

metoden "Managed care". Syfte med denna modell var att minska kostnaderna för att 

tillhandahålla hälso-och sjukvård och förbättra kvaliteten i vården genom olika mekanismer, 

bland annat: olika ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja billigare former av 

vård. 

 

 

Orsaker som berör sjukvårdkostnaderna kan delas in i tre huvudfaktorer:  

(Abel-smith & Maynard, 1979) 

 

1. Efterfrågefaktorer. De sociala rättigheterna har förändrats mycket, till det bättre i de 

flesta i-länder. Högre utbildnigssystem, de flesta länder har goda försäkringssystem, 

samtidigt som patientavgifterna har minskats. 

2. Behovsfaktorer. Demografiska förändringar, antalet äldre har ökat 

3. Utbudsfaktorer. Nya medicinska teknologier, vilka har lett till stora investerings 

kostnader för sjukvårdsproducenterna. 

 

 

 

 



 

 

 

7  

 

 

Under 90-talet har den svenska tekniska utvecklingen av hälso- och sjukvården varit positiv till 

skillnad från den ekonomiska utvecklingen. För att bemöta den negativa ekonomiska 

utvecklingen i Sverige, har landstingen genom åren tagit fram olika ekonomistyrningsreformer. 

Just budgetrestrektionerna och de begränsade resurserna, ansågs ha en negativ påverkan på 

sjukvårdssektorns långsiktiga verksamhets mål. Därför har man från landstingens sida, 

efterfrågat ett nytt styrsystem. Det nya styrtsystemet skulle beakta budgetrestrektionerna och de 

finansiella svårigheterna, men även förena detta med sjukvårdens kortsiktiga och långsiktiga 

mål, (landstingsförbundet, 2001).   

 

Plats för nya verksamheter skapades, omstrukturering av den befintliga verksamheten och 

decentralisering av ekonomiskt ansvar. Förutom den organisationsmässiga förändringen 

indroducerades även ett antal nya modeller för att effektivisera verksamheten i Stockholms läns 

landsting, och införde den så kallade Stockholmsmodellen. (Jönsson Bengt& Rehnberg Clas, 

1987).  

Den modell som vi har valt att ta upp i vår studie är den efterfrågade Balanced Scorecard (BSC).  

 

BSC är utvecklat för den privata sektorn, men blev senare även tillämpad inom den offentliga 

sektorn. (Jonsson S, 2000). 

 

BSC är en metod för planering och uppföljning. Med ett s.k. styrkort sätter man upp 

övergripande mål, framgångsfaktorer och konkreta mål för verksamheterna. Det är sedan möjligt 

att regelbundet mäta resultatet, d.v.s hur väl de uppfyller deras mål. (Jonsson S, 2000). 

 

Syftet med att arbeta med BSC är att de övergripande målen tydliggörs och att andra perspektiv 

än de rent eknomiska blir belysta. Detta skapar långsiktig balans i verksamheten och skapar 

delaktighet i utvecklingsarbetet och i de resultat verksamheterna når. Genom att ha fokus på 

huvudperspektiven, ekonomi, patient, utveckling, process och medarbetar och följa upp hur 

det går, är det lättare att utveckla verksamheten och att uppnå deras mål.(verksamhetschefen på 

ortopeden) 
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1.2 Problemdiskussion 

Balanced Scorecard har utvecklats under ett projekt som involverade tiotals stora amerikanska 

företag, som representerade olika branscher. Som bekant leddes projektet av David P. Norton 

från Nolan & Norton Institute och Robert S. Kaplan från Harvard Business School samt KPMG:s 

forskningsavdelning. Modellen omfattar både finansiella och ickefinansiella nyckeltal. (kaplan & 

Norton 1999). Nyckeltal har vid flera tillfällen tilldelats stor kritik på grund av deras mätning 

många gånger bygger på kortsiktiga resultat. Trots detta franhåller Kanji & Moura i sin artikel 

”Kanji´s Business Scorecard 2002” att dessa är bra att användas i samarbete med BSC. Dessa 

två modeller fyller ut varandra och utnyttjas analogt i organisationers egna beräkningar. Moraj, 

Oyon & Hostletter uppmärksammar i sin artikel ”The Balanced Scorecard: a Necessary Good or 

an unnecessary evil” att nyckeltalen bör lämpas efter företagets strategier och mål, om detta inte 

görs riskerar man att koncentrera sig på fel saker vilket kan resultera till negativa konsekvenser 

för företaget. 

Då BSC har sitt ursprung från företagsvärlden är det relativt logiskt att ställa frågan, hur väl 

modellen är applicerbar inom den offentliga sektorn, och i synerhet inom hälso och sjukvården?   

 

De fyra perspektiven som återfinns i BSC, har enligt (Norton & Kaplan 1999), en orsak-verkan 

länkad kedja. Genom utveckling och lärande erhålls kompetensen som efterfrågas för att 

garantera och verkställa den interna processen inom organisationen. Detta resulterar i 

förbättrade kundrelationer, som i sin tur ska leda till finansiella framgångar. Dessa uppfattningar 

förmedlades i kaplan & Nortons artikel ”Putting the Balanced Scorecard to Work, 1992a”. 

 Mot bakgrund av detta ska alltså alla organisationer som tillämpar BSC och som är 

vinstdrivande, använda de olika perspektiven för att generera vinster och till och med överträffa 

avkastningkraven. Norton & Kaplan 1999, framhåller dock att prioriteten mellan de fyra 

perspektiven måste vara annorlunda inom den offentliga sektorn.  Inom denna sektor finns det 

andra kritiska framgångsfaktorer än att vara vinstdrivande. Hälso och sjukvården ska 

tillhandahålla kunderna (bl.a. patienter eller medborgarna) kostnadseffektiv service och erbjuda 

maximalt utbyte för skattemedel.  
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Den Svenska sjukvården ska istället fokusera på kvalitetet på den service man erbjuder samt 

tillgängligheten, detta ska självklart göras inom ramen för det aktuella budget man har. Då 

sjukvården får mer parten av sina intäkter från vad den tilldelas av landstinget, finns det inte 

heller utrymmen för att maximera förhållandet mellan kostnader och intäkter. Det orsak-verkan 

samband som Norton & Kaplan 1999, redogör för, återfinns inte heller på samma sätt inom den 

svenska hälso- och sjukvården som är en reglerad offentlig sektor. Detta ställer krav på hur 

landstingen väljer att tolka dessa samband inom dess verksamhet. Balanced Scorecard är ett 

mätsystem för att mäta organisationers verksamhet och underlätta för att målen uppfylls. Vidare 

är modellen även mycket användbar som planerings- och uppföljningssystem, men även som ett 

kommunikationsverktyg. Dessa användningsområden gör att BSC är främst funktionell på 

kliniknivå, (Aidemark 2001). Här kan modellen användas för att mäta om och hur målen uppnås, 

uppföljning, för att minimera osäkerheten, samt som ledningssystem inom kliniken. Balanced 

Scorecard var tänkt att komplettera de tidigare ensidiga traditionella finansiella styrsystemen. 

Modellen ansågs kunna kommunicera verksamhetens komplexitet både till den administrativa 

ledningen men framför allt till den politiska ledningen. Vidare betonades att BSC uppmuntrade 

till dialog om strategier och visioner inom olika nivåer i organisationen, samt stärker samarbetet 

mellan sjukhus och kliniker och organisationen som helhet, (Aidemark 2001). 

 

 

1.2.1 Problemformulering 
Mot bakgrund av vad som har presenterats ovan vill vi genom denna uppsats undersöka följande 

frågeställningar:   

 

 Hur har hälso- och sjukvården anpassat BSC till sin verksamhet? 

 Vilka styreffekter har modellen gett Kardiolog– och ortoped kliniken vid SÖS? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka hur BSC effektiviserat 

ekonomistyrningen inom hälso- och sjukvården.Vilka resultat har styrningsmodellen gett 

Södersjukhusets Kardiologklinik – och ortopedklinik. 
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1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till att endast undersöka ett sjukhus, Södersjukhuset, och i 

synerhet ortoped- och kardiologkliniken. Valet baseras på att sjukhuset finns inom samma ort 

som vi befinner oss i därmed kan vi utan besvär komma i kontakt och besöka sjukhuset. Vidare 

studeras enbart faktorer som rör ekonomistyrningen, därmed bortser vi från faktorer som rör den 

operationella verksamheten, såvida den inte ingår i styrsysstemet. Självfallet behandlas endast de 

nämnda klinikerna. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1; I detta första kapitel återges uppsatsens bakgrund, studierns problemställning och 

syfte. 

Kapitel 2 ; Här beskriver vi tillvägagångssättet för undersökningen, vi redovisar även en 

noggrann beskrivning av hur studiern gått till samt förtydliggörande av våra olika val och urval. 

Detta görs för att skapa en förståelse för analyser och slutsatser 

Kapitel 3; Under detta kapitel redogör vi för den teoretiska ramen för Balanced Scorecard 

Kapitel 4; Här redovisas undersökningens emiriska data och sammanställning av primär data 

Kapitel 5; Under detta kapitel kommer vi att anlysera empirin och den teoreiska referensramen. 

Kapitel 6; Studiern avslutas med att svara på undersökningens syfte, samt reflektion över 

uppsatsen.   
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras vilka metoder som har används i 

undersökningen, hur data har erhållits, samt hur de har bearbetats. Kapitlet avslutas med 

redogörelse för undersökningens validitet respektive reliabilitet. 

 

2.1 Undersökningsansats, (fallstudie) 

Fallstudie är en vetenskaplig metod för en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. en 

händelse, en person, en institution, ett företag. Detta avgränsande, (fallet) väljs för att det är 

viktigt och intressant, eller av bekvämlighets skäl, Merriam, (1994). Genom att koncentrera sig 

på en enda företeelse strävar man efter att belysa viktiga faktorer som kännetecknar fallet i 

fråga. Val av undersöknings objekt kan göras på olika sätt, och man kan använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa data, Merriam, (1994). Andra undersökningsansatser är survey- 

undersökning och experiment. Återigen är syftet och frågeställningen en avgörande faktor för 

valet av 

uppsatsen. Uppsatsen ämnar studera endast en specifik företeelse, vilken är Balanced Scorecard 

inom svenska hälso- och sjukvård och uppsatsen begränsas till Södersjukhuset och de utvalda 

klinikerna. Fallstudien används för att främst redogöra för processen i dess naturliga miljö och 

kontext. Fördelen med satsen är bl. a. att den ger en detaljrik data, samt att man kan använda sig 

av flera källor. Nackdelarna är att det kan vara svårt att få tillgång till ”känsligt” material, samt 

att det blir svårt att betrakta resultatet som generaliseringsbart. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod, (intervju) 
Intervjuer är en teknik, ett sätt att samla in data, forskaren (intervjuaren) vill veta vad någon 

annan (respondenten) tycker, vill eller tänker på. Intervjuer är lämpliga när vi inte kan 

observera, t.ex. känslor eller handlingar, när man forskar om något som är förgånget. Beslutet 

att välja intervju som den huvudsakliga insamlingsmetoden är grundat på ett övervägande om 

vilken information som man behöver, samt om intervju är det bästa sättet att erhålla denna 

information på, Patel, (2003). 
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Då studien har antagit fallstudie som undersökningsmetod med en kvalitativ ansats, ter sig valet 

av personliga intervjuer enligt oss väldigt naturligt. Dessutom stärker valet av fallet (ett svenskt 

sjukhus i Stockholm), argumenten för en personlig intervju. Vidare kan vi genom personliga 

intervjuer, få detaljrika och uttömmande svar, med en stor flexibilitet i frågeformuleringen, 

därmed ges det en möjlighet till en djupare förståelse för problemet. Frågorna i intervjuerna har 

sammanställts med hjälp av den valda teoretiska referensramen, där frågorna är både semi- 

standardiserade och strukturerade. Detta innebär att förbestämda frågor som utgick från 

intervjuguiden följdes upp med olika följfrågor och ordningsföljd, beroende på respondenternas 

svar. 

 

2.3 Urval 

Respondenterna har valts efter bestämda kriterier, vilka är: kunskap inom ämnet, erfarenhet av 

att arbeta med Balansed Scorecard som styrmedel (att man har arbetat med frågor som är nära 

relaterade till modellen), samt vilken roll man hade i införandet av metoden och sist men inte 

minst vilken befattning man har, samt att man jobbar kvar inom organisationen. Kontakt togs 

med dessa personer genom, telefon (via eller med sekreterare), mail med en presentation av 

uppsatsen och dess syfte och frågeställning. Därefter bokades tid och plats för intervjuerna, som 

varade mellan 45 till 90 minuter. Intervjuerna spelades in, för att kunna återanvändas vid 

empirin och analysen, och för att full fokus ska ligga på vad respondenten har att säga, samt hur 

de säger det. 
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2.4 Validitet & reliabilitet 

Validitet innebär hur bra eller relevant data representerar det som ska undersökas. Man bör 

försäkra sig om att man vet vad man gör, och att man undersöker det som man avser att 

undersöka, Johannessen, (2003). Reliabilitet avser hur tillförlitligt data är. När forskaren själv 

väljer metoden för att samla in data, uppstår problemet att forskaren inte på ett lika självklart 

sätt, vet att han/hon får den information om just det han/hon vill, 

dessutom vet man inte heller hur säkert denna information är, Patel, (2003). En undersökning 

med hög validitet, kännetecknas av avsaknaden av systematiska mätfel. Vidare skiljer, Patel, 

(2003), mellan intern och extern validitet. Med intern menas granskning av hur väl eller dåligt 

mätinstrumenten (här intervjuerna), mäter det som avses att mätas. Detta har uppnådds genom 

att vi överlämnade undersökningen med 

resultatet till andra människor, för att jämföra deras resultat mot vårt. Vi har även kontrollerat 

resultaten med valda teorier, samt kritiskt granskat resultaten. Därtill är de personer som har 

intervjuats väl representativa för SÖS, med kompetens för ämnet. Därför bedömer vi denna 

undersökning som en med god intern validitet. När det gäller den externa validiteten, som mäter 

hur väl resultaten från undersökningen är giltiga, samt om urvalet är representativt, anser vi är 

begränsat av studiens utsatta tid och resurser. Undersökningens reliabilitet innebär hur sannolikt 

det är att erhålla samma eller lika resultat, om undersökningen upprepas. Detta är dessvärre 

svårare att mäta pga. tidsbristen för studien. 
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3 Teori  

I detta kapitel återges den teoretiska referensramen för studien, som kommer även ligga till 

grund för data insamlingen i empiri delen. Kapitlet inleds med en grundlig presentations av BSC 

som modell, hur denna är tänkt att implementeras.  

 

3.1 BSC-modellen 

Enligt forskarna David P Norton och Robert Kaplan ses BSC som en naturlig reaktion på vad de 

ansåg vara en bristande ekonomistyrning som fokuserade på de finansiella aspekterna, och 

därmed underskattande andra viktiga icke monetära aspekter. Enligt de själva har denna typ av 

ekonomi styrning sin grund i den industriella värld som många av de stora och internationella 

företagen kommer från. Företagen skulle prioritera en kostnadseffektiv produktion, utan att allt 

för mycket ägna tid åt den verklighet de var verksamma i. Eftersom utvecklingen mot det 

informationssamhälle som vi lever i idag, har förändrat företagens och organisationers 

förutsättningar att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, har behovet av att se över aktuella 

ekonomistyrningar ökat. David P Norton och Robert Kaplan menar i sin artikel ”The Balanced 

Scorecard – Measures That Drive Performance” att organisationerna numera behöver eftersträva 

lika mycket inre effektivitet som yttre effektivitet. Vidare menar (Olve 1999), att organisationerna 

behöver ha en större förståelse för den komplexa och ständigt föränderliga utvecklingen inom 

många branscher. Med detta som bakgrund presenterades Balanced Scorecard, konceptet 

lanserades i Harvard Business Review artiklar, Kaplan & Norton 1992, 1993 1996a, 1996b).  

 

I denna forskning ingick flera stora amerikanska företag, och ämnet för studien var att granska 

och värdera olika prestationsmätningssystem. Ett av dessa system ansågs av David P Norton och 

Robert Kaplan i sin artikel ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance” som 

särskilt intressant ”corporate scorecard”, som under projektets gång modifierades för att 

innehålla fler mått. Resultatet blev de perspektiven eller de inriktningar och mått som idag är 

utgör BSC, (Kaplan & Norton 1999). 

BSC fick väldigt tidigt stor uppmärksamhet som en ny eller en kompletterande styrningsmodell. 

Enligt Hallgårde & Johansson 1999, använder nära hälften av de stora amerikanska företagen 

sig av BSC som styrningsmetod, dock i varierande former och utsträckning. Denna snabba 
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spridning kunde anknytas till BSC:s många användningsområden, men även till att metoden var 

tänkt till att just användas på ett unikt sätt för organisationer, (Olve 1999).  

 

”Genom att se företaget ur fyra viktiga perspektiv försöker ett Balanced Scorecard koppla den 

kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. På detta sätt 

fokuseras företaget på ett fåtal kritiska nycketal inom väsentliga målområden. Med andra ord 

tvingas företaget att styra och följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens 

utveckling. Det vi idag gör för morgondagen kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat 

först i övermorgon. På detta sätt breddas företagets fokus och det blir relevant att kontinuerligt 

följa upp icke-finansiella nyckelta”, (Olve, 1999). 

På så viss baseras BSC på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon, som vissas nedan: 

Finansiella perspektivet 

     

       Vad tycker ägarna?                 Igår 

 

                                                                               

                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

         Hur uppfattar kunden oss?    Vad måste vi bli bra på? 

           Kundperspektivet  Processperspektivet 

                                             

                                                                    Vision & Idag 

                            

                                                                    Strategier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                

    

  

                                                                              

                                                                                           

 Utvecklingsperspektivet 

 

  Imorgon 

                                                          

   

                 Hur kan vi fortsätta att förbättra oss i framtiden? 

Figur 1, Balanced Scorecard. Källa: Kaplan & Norton (1992)                                                                                            

Mål Mått 

Mål Mått Mål Mått 

Mål Mått 
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3.2 BSC- applicering 

Som det har nämnts tidigare har Balanced Scorecard sitt ursprung i företagsvärlden, speciellt 

från amerikanska stor företag, dock används modellen idag av organisationer inom den privata 

som den offentliga sektorn. Detta på grund av att metoden som namnet mycket väl utrycker, 

eftersträvar balans mellan traditionella monetära eller finansiella och icke monetära aspekter. 

Enligt metoden ryms endast det finansiella perspektivet inom det monetära, medan 

kundperspektivet och utvecklings perspektivet (lärande och innovation) samt processperspektivet 

är icke monetära, (Kaplan & Norton, 1999). Vidare menar de att BSC ska användas för att 

komplettera de redan utförda finansiella måtten med förväntade (framtida) mått. Metoden kan 

användas för att utforma och mäta samt följa upp de uppsatta målen. Detta ska göras med 

utgångspunkt från organisationens strategier och visioner. Detta ställer i sin tur krav på 

organisationen att ha god kännedom om, dels sin egen verksamhet men även om den verklighet 

den agerar i, (Olve 1999). För att kunna öka förståelsen för sin verksamhet ska den beskrivas 

med utvalda mått. Dessa mått och fokusområden har sin utgångspunkt från de nämnda 

perspektiven, och ger möjlighet till att tidigt upptäcka avvikelser från de uppsatta målen för 

verksamheten. Det ger även en feedback på vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Enligt BSC 

ska perspektiven och de mått som återfinns inom de, väljas för att täcka organisationens 

strategier och visioner som speglar verksamhetens generella mål men även konkreta eller sakliga 

mål ska vara gällande, (Kaplan & Norton, 1999). Detta ska göras för att organisationen ska 

mäta vad och hur kundvärde skapas, vilka investeringar som är nödvändiga att göra och inom 

vilka områden, för att förbättra organisationens prestationer. Till följd av detta ökar 

kommunikationen och engagemanget inom organisationen, (Olve 1999). 
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Bilden nedan visar orsak – verkan sambandet mellan perspektiven. 

 

Figur 2. Orsak – verkan samband.Sasa Muric (2003), Balanced scorecard inom sjukvården – en 

fallstudie vid kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov i jönköping, sid 26, fig 4 

 

3.3 BSC- perspektiven 
Huvud funktionen för de fyra perspektiven som återfinns i metoden är att hjälpa organisationer 

att realisera de uppsatta målen för verksamheten, och dessa ska framkomma i organisationens 

strategier och visioner. Det unika för BSC enligt Kaplan & Norton, är att dessa perspektiv avser 

olika tidsrymd som organisationen befinner sig i. Endast det finansiella perspektivet berör det 

som har skett, medan Kundperspektivet och utvecklings perspektivet (lärande och innovation) 

samt processperspektivet, berör det som sker nu respektive det som förväntas ske, (Kaplan & 

Norton, 1999). Detta görs för att hitta balans mellan de finansiella och icke finansiella 

aspekterna, öka förståelse för verksamheten, uppmana till kommunikation, engagemang och 

delaktighet inom organisationen, (Hallgårde & Johansson 2000). 
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Figuren nedan visar balans mellan perspektiven. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. balans mellan perspektiven. Sasa Muric (2003), Balanced scorecard inom sjukvården – 

en fallstudie vid kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov i jönköping, sid 31 fig 5. 

 

 

3.3.1 Finansiella perspektivet  
De förväntningar och krav som ägarna har på organisationen speglas i det finansiella 

perspektivet. Dessa förväntningar och krav ska infrias genom att organisationen ska se till att 

generera tillfredställande lönsamhets- och tillväxtmarginaler. Kaplan & Norton 1999, menar att 

det finansiella perspektivet ska användas som reflektion av de valda måtten för de övriga 

perspektiven och de erhållna resultaten från dessa. En annan viktig aspekt i det finansiella 

perspektivet är att det ska användas för att identifiera de generella målen för verksamheten, t.ex. 

tillväxt, lönsamhet osv. Utgångspunkten för dessa mål är oftast att organisationer syftar till att 

öka sina intäkter och öka sin produktivitet, (Olve 1999). 
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3.3.2 Kundperspektiv  
Kundperspektivet berör hur en organisation ska fokusera på sina kunder. Denna kundorientering 

ska ligga till grund för verksamhetens generella mål och vision om kundservice. Enligt Kaplan & 

Norton 1999, ska organisationen till att börja med identifiera vilka marknads- och kundsegment 

som är intressanta. Därefter ska verksamheten fokusera på att skapa kundvärde genom att 

tillhandhålla tjänster eller produkter som kunderna efterfrågar och värdesätter högt. Inom detta 

perspektiv är det enligt Olve 1999, vanligt att kortsiktiga mål och operationella styrmått 

återfinns. Dessa ska återge organisationens strategier, visioner och affärsidé, med utgångspunkt 

från det värdeskapande som efterfrågas. Vanliga styrmått inom perspektivet är 

lönsamhetsmarginal, marknadsandel, kund tillfredställelse och återköps benägenhet. För kunna 

utforma dessa styrmått behöver en organisation dels känna till kundernas behov, och dels har 

identifierat verksamhetens operationella mål. När det gäller kundernas behov och hur dessa ska 

tillfredställas har Kaplan & Norton 1999, delat de i följande kategorier; service, prestation, 

kostnader, tid och kvalitet. Den tid det tar att bemöta kundens förväntning, mäter tiden, kvalitet 

mäts genom andelen defekta enheter.  Prestationen speglas i hur organisationens lyckas skapa 

värde för de tjänster eller varor som produceras. Andra kostnader som organisationen ska mäta 

förutom priset på tjänsterna eller varorna är kostnaden för leveranssäkerhet, lagerhantering och 

anpassade produkter. Det är enligt (Kaplan och Norton, 1999), viktigt att en organisation när 

den reflekterar över hur väl de uppsatta målen har uppnåtts eller ej, att utgå från kunderna 

erfarenhet av verksamheten. 

  

 

3.3.3 Processperspektiv  
De ansträngningar en organisation ska göra för att bemöta och tillfredställa kundernas behov, 

ska översättas i detta perspektiv. Fokus ska ligga här på de interna processerna och hur väl de 

fungerar. Med utgångspunkt från ägarnas (det finansiella perspektivet) och kundernas 

(kundperspektivet) förväntningar, ska organisationer utforma processer för att uppnå 

verksamhetens uppsatta mål. Detta innebär att styrmåtten och fokusområden som återfinns i de 

nämnda perspektiven, även återfinns här. Skillnaden är att dessa omvandlas inom 

processperspektivet till konkreta operationella strategier för att upptäcka och mäta de processer 

som är kritiska för att uppnå målen, (Kaplan & Norton 1999). Vidare ger även författarna 
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förslag på styrmått och faktorer som är viktiga att beakta. Dessa är; produktivitet, kompetens 

inom organisationen, prestation eller kvalitet samt cykeltid. Andra viktiga faktorer är enligt Olve 

1999, säkerställa kärnkompetens, aktuell teknologi och marknadsandel. När en organisation ska 

utforma dessa mått är det enligt Kaplan & Norton 1999, viktigt att medarbetarna känner 

delaktighet, detta på grund av att det är de som kommer att jobba med processen och de 

mätningar som kommer att genomföras. Vidare menar Kaplan & Norton, att processperspektivet 

är vad som utmärker BSC:s mätning system från vad de kallar för traditionella mätsystem. De 

menar att skillnaden är att inom BSC:s processperspektiv härleds verksamhetens målsättningar 

för den interna processen från externa (ägare och kunder eller finansiella- och 

kundperspektivet).   

 

 

3.3.4 Utvecklingsperspektivet, (lärande och innovation)   

Enligt Kaplan & Norton 1999, finns det ett direkt samband mellan organisationers förmåga att 

vara kreativa och innovativa, och värde skapande. Om fokus läggs på produktivitet, ökad 

omsättning och marginal samt produktutveckling, kommer detta att resultera i att organisationen 

skapar mer värde för intressenterna. Nyckeln till detta är enligt Hallgårde &Jahansson 2000, 

styrmåtten tillväxt och lärande. Lärande och tillväxt uppnås t.ex. genom direkta investeringar i 

medarbetarnas och sysstem utveckling. Vanliga mått här är spetskompetens, utbildning, 

personaltillfredställelse. Inom de tidigare perspektiven återges de mått som organisationen måste 

eftersträva, och inom utvecklingsperspektivet ska organisationen se till att säkerställa den 

infrastruktur som dessa perspektiv efterfrågar. Olve 1999, menar att styrmåtten tillväxt och 

lärande är kritiska framgångsfaktorer för att organisationer ska uppnå de uppsatta målen för 

dess verksamhet. Detta på grund av att verkligheten är föränderlig och komplex. Vidare har 

Kaplan & Norton 1999, identifierade vad de ser som huvud kategorier inom 

utvecklingsperspektivet, dessa är; kompetensen inom organisationen, inriktning och motivation 

samt prestandan för informationssystemet.  
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3.4 BSC- processen  
Enligt Hallgårde & Jahansson 2000, återfinns det särskilda strategier att uppmärksamma för att 

implementera BSC i en organisation. Dessa strategier utformas i olika processer som är; strategi 

och vision, perspektiv eller fokusområden, kritiska framgångsfaktorer, mål och styrmått samt 

handlingsplan. Denna process ska samordnas med hjälp av organisationens verksamhet och de 

uppsatta målen, som härleds i sin tur från den valda strategin och visionen. För att underlätta 

organisationens arbeta med denna process kan man använda sig av det som Kaplan & Norton 

1999, kallar för strategikarta. Denna karta ska användas som vägledande för både 

organisationens verksamhet men även för att förtydliggöra BSC: s uppbyggnad och struktur. Ett 

annat användningsområde är enligt Olve 1999, att strategikartan kan användas för att 

rangordna olika styrmått och dess påverkan på organisationen både långsiktigt och kortsiktigt. 

Det finns sju steg för att införa det balanserade styrkortet, dessa steg kan illustreras med en 

modell som följs på nästa sida. 
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Steg 1 Definiera visioner för organisationen. 

                                                                                      

                                                                                                        

Steg 2 Vilka strategier ska vi följa? 

 Vilka är fokområden? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vad måste vi göra bra i alla 

 perspektiven? 

Steg 3 

          

                                                                         

Steg 4 Vad ska vi mäta i alla perspektiven? 

  

                                               

  

Steg 5 Hur utvärderar vi vårt styrkort? 

 

 

 

 

Steg 6 Vilka åtgärder ska vidtas för att vi ska  

 nå våra mål 

 

 

 

Steg 7    Hur följs styrkortet upp?                                                                                                                              

    Hur ska styrkortet förvaltas? 

 

Ta fram 

strategier 

Ta fram kritiska 
framgångs 
faktorer och 

perspektiv 

Ta fram mått 

Utvärdera 

Skapa 
handlingsplan 

Uppföljning och 
drift 

Ta fram en vision 
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Figur 4, Sju steg för att införa det balanserade styrkortet, källa: Hallgårde& Johansson,2000                                                              

4. Empiri  
Under detta kapitel redovisas den empiri som har samlats om BSC på Södersjukhuset. Kapitlet 

inleds med en presentation av sjukhuset och åtföljs sedan av implementeringen av BSC på 

Ortoped – och kardiologdivisionen samt 2008 års BSC för respektive klinik. 

 

4.1 Södersjukhuset- fakta 
Den 1 januari 2002 startade företaget Södertsjukhuset AB, härefter förkortat till SÖS, ägt till  

100 % av Stockholms läns landsting. Före år 2002 drevs företaget som administration inom 

Stockholms läns landsting. Sjukhuset har sedan 1944 arbetat med specialiserad 

sjukvårdsverksamhet, (sodersjukhuset.se, 2009)  

”SÖS verksamhetsidé är att ta hand om ett stort antal patienter med svåra akuta 

sjukdomstillstånd eller skador.” (SÖS: s årsredovisning, 2006). Det ska vara hög kvalitet på 

skötseln och förekomma på ett kostnadseffektivt sätt. Inom området folksjukdomar ska 

Södersjukhuset toppa utveckling, undervisning och forskning. Syftet enligt bolagsordningen är att 

erbjuda sjukvård till Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar inom hälso- 

och sjukvårdslagen och att bedriva forskning, utvecklings- och utbildningsverksamhet. 

Med 603 vårdplatser är Södersjukhuset Stockholmsregionens näst största sjukhus. Sjukhuset har 

erkänt god vårdkvalitet inom de stora folksjukdomarna och är ledande i landet som 

utbildningssjukhus. Det breda vårdutbudet, de kompetenta medarbetarna och det centrala 

geografiska läget i Stockholm ger en stark strategisk position. Antalet anställda på sjukhuset 

uppgår till 4100 varav 1 815 sjuksköterskor, 730 undersköterskor, 745 läkare, 215 medicinska 

sekreterare, 254 administratörer och 418 övriga kategorier. Cirka 100 000 vårtillfällen görs 

varje år. Antalet patientbesök uppgår till cirka 552 250 per år och omsättningen är ungefär 3,1 

miljarder kronor. (sodersjukhuset.se, 2009) siffrorna är från februari 2009. 

 

 

4.1.2 Mål och Vision 
SÖS:s vision lyder som följer: ”SÖS är hela livets sjukhus. Med högkompetens och bra 

samarbete strävar vi efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus”. (SÖS: s verksamhetsplan. 

2009) Detta innebär att sjukhuser ska tillhandhålla hög kvalitet i undervisning, patientnära 
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forskningar och utveckling, samt kompetenta och engagerade personal som trivs väl med sitt 

arbete. 

 

4.1.3 Värderingar och strategi 
Inom Södersjukhuset bedrivs ett projekt som benäms för ”vår värdegrund -för patienten och med 

patienten”. Här återfinns alla värden som av medarbetarna anses vara kärnan i sjukhusets 

verksamhet. Projektet används för att man vill uttrycka södersjukhusets värderingar och strategi 

för att nå de uppsatta målen och visionen. Enligt Göran Modin som är verksamhetschef på 

ortopeden utgör SÖS: s värdegrund en viktig bas för att sjukhuset ska lyckas med dess line 

arbete. 

 

4.1.4 SÖS: s Uppdrag 

SÖS:s primära uppdrag är ”att ta hand om våra patienter och ge dem bästa tänkbara sjukvård”. 

(SÖS: s verksamhetsplan, 2009). För att definiera detta och underlätta för samtliga medarbetare 

att vara resultatfokuserade och verkställa de krav som uppdraget ställer, innebär detta att 

patienter ska känna sig ”välkomna och trygga”. En viktig aspekt för att detta ska vara möjligt är 

tillgängligheten. Genom att sjukhuset är tillgängligt för alla patienter, bidrar detta till att de 

känner sig välkomna. Vidare ska patienter känna trygghet genom att den vård som tillhandhålls 

inom SÖS är kvalitetssäkrad. Här understrycker man från SÖS: sida att all vård som erbjuds ska 

vara enhetlig.(verksamhetschefen på kardiologen)  

Det är av stor vikt att patienterna upplever vården som ”tillgänglig, trygg, effektiv och enhetlig 

samt rättsäker”, detta ställer i sin tur stora krav på samverkan inom sjukhusets alla enheter och 

avdelningar samt mellan all berörd personal och yrkeskategorier.(verksamhetschefen på 

ortopeden).  

 

 4.1.5 Miljöcertifierad 

SÖS har varit en av landets framstående sjukhus när det gäller att arbeta miljömedvetet. Efter 

många effektiva arbetsår i SÖS med miljöfrågor och hur det påverkar sjukhusets arbetssätt och 

rutiner har detta resulterat i att sjukhuset numera har en certifierad miljöledningsstandard med 

beteckningen; ISO 14001. (sodersjukhuset.se, 2009). Genom att erbjuda hela personalen 
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kontinuerlig utbildning inom miljöfrågor, vill sjukhuset ”höja” miljömedvetenheten och att detta 

ska leda till ett effektivt miljötänkande inom hela sjukhuset. 

 

Figur 5, Certifierad miljöledningsstandars märke, ISO14001, karolinska.se/sv/sys/om-

sjukhuset/miljocertifierat/, 2008 

 

4.1.6 Funktionsindelning 

SÖS bedrivs inom elva verksamhetsområden vilka baserar sig på olika medicinska specialiteter: 

 Akut – akutmottagning, akutvårdsavdelning, akutläkarverksamhet, arbetsterapi och 

sjukgymnastik 

 Anestesi – intensivvård, postoperativ vård och anestesi 

 Bild – bilddiagnostiskt centrum och klinisk fysiologi 

 Handkirurgi – handkirurgi som regionspecialitet 

 Kirurgi – kirurgi och sterilcentrum 

 Kvinnosjukvård – kvinnosjukvård och förlossning 

 Internmedicin – hematologi, gastroenterologi, lung/allergi, neurologi och endokrinologi 

 Kardiologi – kardiologi och medicinsk intensivvård (MIVA) 

 Ortopedi – ortopedi 

 Sachsska Barnsjukhuset – barnmedicin och neonatalvård 

 Specialistvård – urologi, ögon, hud, infektion, dagkirurgiskt centrum och käkcentrum  

Som stöd till dessa verksamheter finns följande stabfunktioner: 

 Ekonomiavdelningen 

 Informationsavdelningen 
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 Personalavdelningen 

 Sjukhusservice 

 

Figur 6, SÖS s organisationskiss, sodersjukhuset.se/Global/Organisation/ORGSKISS08.pdf, 

2009 

 

Övergripande och strategiska mål sätts upp i styrkorten för hela sjukhuset. Dessa mål och 

strategier ska ligga till grund för de olika verksamhetsområden när dessa sätter upp interna 

strategier för målen som ska uppnås inom varje verksamhetsområde. Intentionen är att det ska 

ska finnas ”en röd tråd uppifrån och ner”, men detta försvåras enligt intervjupersonerna av 

verksamhetens komplexitet som menar att varje avdelning har unika behov som är svåra att 

beakta när mål och strategier utformas för hela sjukhuset. För att nämna ett av de uppsatta 

målen inom SÖS och som upplevs av vissa verksamhetesområden (t.ex. ortopeden), särskilt svåra 

att förverkliga är tidsvistelsen för patienter i t.ex. akuten. Vidare menar intervjupersonen att 



 

 

 

27  

 

 

några av de uppsatta målen är politiska, och som inte ”alltid gör en grundlig bedömning av om 

det finns tillräkligt med resurser för att att uppnå dessa eller inte”. Exempel på ett sådant mål är 

att patienter inte ska vistas mer än fyra timmar på akuten. Ett annan är att SÖS har även ett mått 

som avser antal höftfrakturer som behandlas i tid. Målet är av stor vikt med centralt krav på (det 

är en väldigt utsatt och stor grupp i SÖS ungefär 1000 patienter/år som oftast är äldre patienter). 

I de nämnda målen, både för hela sjukhuset eller verksamhetsområdens egna mål berörs de olika 

enheterna i varierande skalor. En sådan variation bidrar enligt verksamhetschefen på ortopeden 

till att de enheter som inte involveras i arbetet med några av de uppsatta målen, känner ”mindre 

delaktighet och engagemang till att bidra med”. Detta är i sin tur oförenligt med ambitionen om 

den ”röda tråden”.    

 

Samtidigt är det viktigt att varje verksamhetsområde upprättar egna mål och strategier för att 

uppnå dessa. Detta ska underlättas av att varje verksamhetsområde ska arbeta med specifika och 

unika frågor för dess verksamhet när de utformar målen och strategierna.   

Enligt verksamhetscheferna på repsektive klinik arbetar man inom SÖS ständigt med att utveckla 

och ta fram nya metoder när mål och strategier utformas, hur dessa ska förmedlas vidare till alla 

medarbetare och framför allt vill man effektivisera uppföljningen av verksamhetsområdens 

arbete med egna stykort. Det är en process som SÖS har blivit bättre på men som kan göras än 

bättre i framtiden. 

 

4.2 BSC- och Södersjukhuset 

Balanserad styrkort eller BSC är en metod för planering och uppföljning. Med ett de s.k. 

styrkorten identifieras och sätts de övergripande mål, framgångsfaktorerna och konkreta eller 

unika mål för olika verksamheter. Detta möjliggör en regelbunden mätning och uppföljning av 

resultaten, d.v.s. hur väl SÖS uppfyller deras mål. 

Verksamhetschefen för ortopeden understrycker att syftet med att arbeta med balanserat styrkort 

är att tydliggöra de övergripande målen samt att andra perspektiv än de finansiella blir belysta. 

SÖS efterfrågar att skapa långsiktig balans i verksamheten, uppmana till delaktighet i 

utvecklingsarbetet och i de resultat som uppnås. Genom att lägga fokus på specifika områden, 

bl.a. metodens fyra huvudperspektiv, och genomföra uppföljningar för att underlätta utvecklingen 

av verksamheten och uppnå de uppsatta målen, deta enligt verksamhetschefen för kardiologen.  
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4.2.1 BSC:s utbredning 

Balanserad verksamhetsstyrning implementerades aktivt på SÖS för ungefär 3 år sedan.  

Numera tillämpas BSC på två olika nivåer, ett för hela sjukhuset och ett för 

verksamhetsområdesnivå. Den dåvarande sjukhusdirektören för SÖS hade kontinuerlig 

avstämnings och utvecklings möten med olika representanter för olika avdelningar och dess 

verksamhetsområde varje år, detta för att göra aktuella uppföljningar av budget processen för 

hela året.  

 

4.2.2 BSC- och tidigare studier 

Den offentliga verksamhetens och i synnerhet inom sjukvård centrum, försvåras enligt 

verksamhetscheferna möjligheterna till att göra grundliga studier och utvärderingar. SÖS är en 

politisk styrd organisation, och detta innebär att det kan förekomma att politiker och 

professionella yrkesgrupper inte delar synen på hur sjukvården ska bedrivas. Dessutom kan 

aktuella förhållanden och förutsättningar förändras av vid eventuellt maktskifte i Stockholms läns 

landsting. Enligt verksamhetscheferna för ortopeden och kadiologen har det inte gjorts någon 

anpassad studie eller forskning av BSC inom SÖS, detta på grund av bland annat ny ledning i 

form av ny VD och ekonomichef, tidsbrist etc.    

 

4.2.3 Förändring – Framgång 

Tidigare har SÖS av tradition lagt väldigt stark fokus på ekonomi/produktion och mindre fokus 

på att sätta upp mål och följa upp dessa, liksom kvalitet i verksamheten vilket är södersjukhusets 

huvudsakliga uppgift. Intervjupersonerna menar att SÖS numera eftersträver mer balans och 

bredd i verksamhetsstyrningen. Innan BSC aktivt implementerades på SÖS fanns det inte en 

tydlig och överskådlig struktur på alla dimensioner av verksamheten.  

BSC-modellen har legat till grund för uppföljningen och styrningen av verksamheten på 

Södersjukhuset under 2008. SÖS arbetar med fem fokusområden eller perspektiv vilka är: 

patient, process, utveckling, medarbetare och ekonomi. 

Södersjukhuset får ersättning utifrån resultat för de fem dimensioner som nämnts ovan, det finns 

ytterligare 14 kriterier som SÖS måste rapportera eller följa utvecklingen av för att få ersättning 
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från Stockholms läns landsting. Som tidigare nämnts så är SÖS 100% ägd av 

Stockholmslämslandsting. 

 

4.2.4 Strategi, vision, framgångsfaktorer, mätetal och mål. 

Inom SÖS har man bildat en så kallad BSC-grupp, där finns olika verksamhetsområden 

representerarade av personer som bedriver frågor inom kvalitetsamordning, mediciner även 

chefsläkare personalanvariga och ekonomer ingår i gruppen. Som har till uppgift att förbereda 

och göra en omvärldsanalys, nuläget och det som är aktullt. Gruppen har även till uppgift att 

sammanställa olika kortsiktiga som långsiktiga mål för SÖS inom den närmaste framtiden, som 

ledningen ska ta ställning till under vårbudgeten.  

Det balanserade styrkortet länkar ihop visionen med det man gör, och på så sätt bidrar till att 

öka tydligheten i uppföljningsarbetet. Styrkortet kan ses som en pyramid med  visionen i topp, 

som sedan bryts ner i mindre delar. Strax under visionen finner vi strategin, d.v.s. hur SÖS ska 

nå visionen. Sedan följer framgångsfaktorerna, kritiska faktorer för att uppnå visionen. Längst 

ner i pyramiden mäts utfallet, detta förklarar verksamhetschefen för ortopeden vid SÖS för oss. 

Nytt för i år är att SÖS övergett landstingets mall för verksamhetsplanen som omfattar mellan 

20-30 sidor. SÖS har istället valt att utforma verksamhetsplanen med hjälp av BSC:s styrkort 

som i sin tur kopplas till en åtgärdslista.  

 

4.3 Ortopeden 

Ortopeden har ett antal vårdavdelningar, operationsavdelningar, mottagningsverksamhet. De är 

sammanlagd cirka 280 anställda varav ungefär 50 är läkare, förklarade verksamhetschefen för 

ortopeden. Enligt verksamhetschefen för ortopeden så kom ortopeden i kontakt med BSC via 

verksamhetschefen på medicin samt SÖS:s ekonomichef. Ortopedens BSC mål är nästa identiskt 

med det som finns på SÖS. De har inte sett någon anledning att försöka hitta på en massa egna 

förutom de som är kopplade till flödena. Det kan gälla de andra perspektiven som 

utvecklingsperspektivet och medarbetarperspektivet, de delarna är i princip identiska med SÖS:s. 

Verksamhetschefen på ortopeden har 9 underställda chefer direkt under sig på ortopeden.. En 

bra sak på SÖS enligt verksamhetschefen på ortopeden är att på verksamhetsområdesnivå så har 

de egna personalspecialister, controllers och kvalitetsutvecklare. Dessa är exempel på 3 



 

 

 

30  

 

 

nyckelpersoner på verksamhetsområdet som är direkt kopplade till den löpande uppföljningen. 

Uppföljning sker tre gånger per år.SÖS började prova på ortopeden att varje enhet fick bryta ner 

mer övergripande mål formuleringar i de olika fem perspektiven och formulera mål för den egna 

enheten som ligger mer närmare den egna verksamheten.  

 

4.3.1 Ortopeden och de fyra perspektiven 

Ortopeden använder sig av BSC:s 5 samtliga perspektiv: patient, process, utveckling, 

medarbetare och ekonomi (miljö). Varje perspektiv har sitt eget mål, avgörandeframgångsfaktor, 

mått och målvärde som är kopplade till varandra. Dessa bygger på SÖS:s perspektiv. 

Nedan visas en del av samtliga perspektivens huvudfaktorer: 

Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

Mått Mål Metod Resultat 

 

 

 

Hög 

patientupplevd 

kvalitet med 

bra 

omvårdnad 

och 

behandling 

 

 

 

Genom 

patientinformation 

och hög 

vårdkvalitet 

Patienter 

ska känna 

att de blivit 

behandlade 

med respekt 

och på ett 

hänsynsfullt 

sätt. 

 

 

 

 

Vill ha en 

förbättring 

med 6% 

eller mer 

 

 

 

 

Muntlig/skriftlig 

information vid 

hemgång av 

läkare/sjuksköterska 

(enkät) 

 

 

 

Målet 

uppnått 

9% 

 

PATIENTPERSPEKTIVET 
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Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

Mått Mål Metod Resultat 

 

Säkra och 

effektiva 

vårdprocesser 

av högsta 

kvalitet. 

 

 

Genom 

kunskapbaserad 

ändamålsenlig, 

säker och effektiv 

vård som ges i 

rimlig tid 

 

Andel 

patienter med 

höftfraktur 

som opererats 

inom 24 

timmar från 

ankomst till 

akuten  

 

 

Vill ha en 

ökning 

med 80% 

eller mer 

 

 

 

Registreringssytem 

(Journaler etc) 

 

 

 

 

Målet ej 

uppnått 

50% 

 

Strategiskt mål Avgörande 

framgångsfaktorer 

Mått Mål Metod Resultat 

 

Hög kvalitet på 

undervisning, 

patientnära 

forskning och 

utvecklingsarbete 

 

 

 

Genom god och 

nära samverkan 

med KI samt att 

forskning är en del 

av vår verksamhet. 

 

 

Antal magister- 

licentiat- 

respektive 

doktorsexamina 

under året 

 

 

 

 

Vill 

ha 

mer 

än 2 

st  

 

. 

 

Kolla på 

internadatabaser 

 

 

 

 

Målet 

uppnått 

3 st 

 

 

 

 

 

 

PROCESSPERSPEKTIVET 

 

UTVECKLINGSPERSPEKTIVET 
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Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

Mått Mål Metod Resultat 

 

kompetenta 

och 

engagerade 

medarbetare 

som trivs 

med arbetet 

genom gott 

ledarskap, 

medarbetarskap 

och 

medarbetarhälsa. 

 

 

Andel medarbetare som 

är stolta över att arbeta 

på Södersjukhuset  

 

 

Vill ha 

en 

ökning 

med 

79% 

eller 

mer 

än  

 

. 

 

 

Kolla på 

internadatabaser 

. 

 

 

 

 

 

Målet 

ej 

uppnått 

78% 

 

 

Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

Mått Mål Metod Resultat 

 

Ekonomi i 

balans 

Genom kontroll 

på kostnader i 

förhållande till 

producerad volym 

 

Uppnår budgeterat 

resultat eller bättre 

 

 

Balanserad 

ekonomi 

lika med 

100% 

. 

 

 

Genom 

redovisningar 

. 

 

 

 

 

 

Målet 

uppnått 

101% 

 

 

 

MEDARBETARPERSPEKTIVET 

 

EKONOMIPERSPEKTIVET 
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4.4 Kardiologen 

Kardiologen har ungefär 360 anställda, och har ansvar för hjärt- sjukvård och intensivvård. 

Beslutet att implementera BSC inom denna avdelning var att man ville som tidigare nämnts 

skapa en balans mellan finansielle och icke finansiella perspektiv. Ambitionen har varit och är 

fortfarande att genom att beakta och effektivisera andra perspektiv och framgångsfaktorer än det 

finansiella, skulle en ekonomisk framgång vara möjlig. Något som verksamhetschefen för 

kardiologen tycker man har lyckats väl med. Som vidare menar att inom en organisation som 

SÖS, där medarbetarna är väldigt engagerade personer med stor ”yrkesstolthet”, är det svårt att 

endast lägga fokus på finansiella aspekter av verksamheten. Inom Kardiologen vill man vara 

”patientorienterad” och att ekonomin är ett verktyg som ska hjälpa de att vara det. 

 

4.4.1 Kardiologen och de fyra perspektiven 

Inom kardiologen återfinns det fem av BSC:s perspektiv vilka är; 

patient, process, utveckling, medarbetare och ekonomi (miljö). Precis som i ortopeden har varje 

perspektiv har sitt eget mål, avgörandeframgångsfaktor, mått och målvärde som är kopplade till 

varandra. SÖS :s perspektiven är formulerade enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

2008 års mål och 

mått 

Åtgärder/ 

Aktiviteter 

 

Hög 

patientupplevd 

kvalitet med 

god 

omvårdnad 

och 

behandling. 

 

Genom 

patientinformation 

och hög 

vårdkvalitet 

Patientenkäten 

förbättringsområde 

information. 

Förbättringsutrym-

me öppenvård 

20%. Mål: 10%. 

 

Vo-övergripande 

arbete med att se 

över skriftlig 

patientinformation 

och rutiner för 

information av 

patienter, i år 

gällande 

öppenvården. 

 

 

PROCESSPERSPEKTIVET 
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Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

2008 års mål och 

mått 

Åtgärder/ 

Aktiviteter 

 

Effektiva 

vårdprocesser 

av högsta 

kvalitet. 

 

Kunskapsbaserad, 

ändamålsenlig, 

säker och effektiv 

vård som ges i 

rimlig tid. 

 

Alla patienter på 

rätt vårdnivå i tid -  

förkorta 

handläggningstiden 

på 

akutmottagningen 

vid 

Kardiologdisken.  

Andel pat som 

läggs in med door-

to-doortid på 

akuten < 4 timmar. 

 

På 

akutmottagningen 

optimera 

handläggningen 

och kompetensen 

vid disken. På 

avdelningar tidig 

utskrivning, 

effektiva 

rondsystem. 

Fortsatt 

uppföljning door-

to-needle PCI. 

 

 

PATIENTPERSPEKTIVET 



 

 

 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiskt mål Avgörande 

framgångsfaktorer 

2008 års mål och 

mått 

Åtgärder/ 

Aktiviteter 

 

Hög kvalitet på 

undervisning, 

patientnära 

forskning och 

utvecklingsarbete. 

 

Hög kvalitet på 

undervisning och 

utbildning i god 

och nära 

samverkan med 

KI. Forskning är 

en del av vår 

verksamhet. 

 

Antal magister- 

och 

doktorsexamina 

under året. 

Redovisade per 

kön och 

yrkeskategori. 

Mål två doktors-

examina, en 

magisterexamen 

 

Stimulera till 

projekt inom 

medicinsk vård 

och 

omvårdnad. 

Informera om 

möjligheter till 

forskning. 

Säkerställa 

handledning! 

 

Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

2008 års mål och 

mått 

Åtgärder/ 

Aktiviteter 

 

Kompetenta 

och 

engagerade 

medarbetare 

som trivs 

med arbetet. 

 

 

Gott ledarskap, 

medarbetarskap 

och 

medarbetarhälsa. 

 

Öka andelen 

medarbetare som 

haft 

utvecklingssamtal 

under året. Mål: 

75%. 

 

Stödja chefer i arbetet 

med 

medarbetarutveckling, 

bereda tidsmässig 

möjlighet att bedriva 

gott chefskap 

 

 

UTVECKLINGSPERSPEKTIVET 

MEDARBETARPERSPEKTIVET 
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Strategiskt 

mål 

Avgörande 

framgångsfaktorer 

2008 års mål och 

mått 

Åtgärder/ 

Aktiviteter 

 

Ekonomi i 

balans. 

 

 

 

Kontroll på 

kostnader i 

förhållande till 

producerad volym 

 

Uppnår 

budgeterat 

nettoresultat eller 

bättre. 

 

Regelbundna 

månatliga 

uppföljningar med 

samtliga linjechefer. 

 

EKONOMIPERSPEKTIVET 
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5. Resultatredovisning och Analys av ortopedens och 

kardiologens perspektiv 

I detta kapitel redogör vi för studiens resultat och gör en tolkning av dessa. Hur BSC har 

anpassats för verksamheten samt en diskussion om vad den har gett för styreffekter, tas upp 

här samt införandet av ett mått som illustreras med en modell som framgår av teorin   

 

 

Under 90-talet har den svenska tekniska utvecklingen av hälso- och sjukvården varit positiv till 

skillnad från den ekonomiska utvecklingen. För att bemöta den negtiva ekonomiska utvecklingen 

i Sverige har landstingen genom åren tagit fram olika ekonomistyrningsreformer och ett antal 

modeller, bland annat Balanserad styrkort. 

Vid intervjun presenterades nästan identisk information av både ortopeden och kardiologen, 

båda verksamhetscheferna hade alltså överensstämmande uppfattning om BSC och dess 

utveckling. 

 

För att lättare uppfatta resultatet av vår undersökning ställde vi oss frågan: 

 

5.1 Hur har hälso- och sjukvården anpassat BSC till sin verksamhet? 

Balanserad styrkort är utvecklad för den privata sektorn, dock används även modellen idag av 

den privata som den offentliga sektorn. Detta på grund av att metoden som namnet mycket väl 

utrycker, eftersträvar stabilitet mellan traditionella monetära eller finansiella och icke monetära 

aspekter. Inom den offentliga sektorn är det ganska komplicerat att använda modellen så som 

den är tänkt att användas, som framgår av teorin så består modellen av fyra perspektiv, 

finansiella, kund, process samt utveckling. Ortopeden och kardiologen har valt att använda fem 

perspektiv i sin BSC. Bortsett från de fyra perspektiv som kapla & norton tar upp i teorin så har 

verksamheterna även placerat in ett medarbetarperspektiv. Personalen har anpassat modellen till 

sin egna verksamhet. 

 

Finansiella perspektivet 

Som tas upp i teorin så har det finansiella perspektivet till syfte att öka sina intäkter och sin 

produktivitet tillskillnad från offentliga verksamheter där den viktigaste delen ligger på 
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skattemedel och där vinstmålet är att försöka hålla ekonomin i takt. Hos Ortopeden och 

kardiologen lägger man störst tyngdpunkt på effektiv resursanvändning och budgetbalans, där de 

anser att ekonomiperspektivet är ett sätt att hanskas för att kunna arbeta med de andra 

perspektiven.  

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet berör hur en organisation ska fokusera på sina kunder. Denna kundorientering 

ska ligga till grund för verksamhetens generella mål och vision om kundservice. Enligt Kaplan & 

Norton 1999, ska organisationen till att börja med identifiera vilka marknads- och kundsegment 

som är intressanta. Därefter ska verksamheten fokusera på att skapa kundvärde genom att 

tillhandhålla tjänster eller produkter som kunderna efterfrågar och värdesätter högt. Inom detta 

perspektiv är det enligt Olve 1999, vanligt att kortsiktiga mål och operationella styrmått 

återfinns. Dessa ska återge organisationens strategier, visioner och affärsidé, med utgångspunkt 

från det värdeskapande som efterfrågas. Vanliga styrmått inom perspektivet är 

lönsamhetsmarginal, marknadsandel, kund tillfredställelse och återköps benägenhet. För kunna 

utforma dessa styrmått behöver en organisation dels känna till kundernas behov, och dels har 

identifierat verksamhetens operationella mål. Det som är svårt i hälso- och sjukvården är att just 

ta reda på vem som är kunden. Ortopeden och kardiologen har bestämmt sig för att ändra 

kundperspektivet till att innehålla medborgare och inte kunder. Med hjälp av detta så kommer 

man att veta vilka patienter som konsumerar och vilka medborgare som finansierar tjänsterna. 

 

Processperspektivet 

De ansträngningar en organisation ska göra för att bemöta och tillfredställa kundernas behov, 

ska översättas i detta perspektiv. Fokus ska ligga här på de interna processerna och hur väl de 

fungerar. Med utgångspunkt från ägarnas (det finansiella perspektivet) och kundernas 

(kundperspektivet) förväntningar, ska organisationer utforma processer för att uppnå 

verksamhetens uppsatta mål. Detta innebär att styrmåtten och fokusområden som återfinns i de 

nämnda perspektiven, även återfinns här. Skillnaden är att dessa omvandlas inom 

processperspektivet till konkreta operationella strategier för att upptäcka och mäta de processer 

som är kritiska för att uppnå målen, (Kaplan & Norton 1999). Vidare ger även Kaplan & Norton 

förslag på styrmått och faktorer som är viktiga att beakta. Dessa är; produktivitet, kompetens 
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inom organisationen, prestation eller kvalitet samt cykeltid. Andra viktiga faktorer är enligt Olve 

1999, säkerställa kärnkompetens, aktuell teknologi och marknadsandel. Ortopeden framhäver i 

sitt styrkort, säkra och effektiva vårdprocesser av högsta kvalitet. Genom kunskapsbaserad, 

ändamålsenlig, säker och effektiv vård som ges i rimlig tid. Samma sak betonar koardiologen i 

sitt styrkort. 

 

Medarbetarperspektivet 

Som framgår i Kaplan & Nortons artiklar har de inte riktigt bestämt ett eget 

medarbetarperspektiv utan de har istället lagt tyngdpunkten på utvecklingsperspektivet där 

framför allt medarbetarnas kompetens kan vara en av de kritiska framgångsfaktorerna. 

Ortopeden betonar i sitt styrkort: kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med 

arbetet. Genom gott ledarskap, medarbetarskap och medarbetarhälsa. Desamma gäller hos 

kardiologen. 

 

Utvecklingsperspektivet 

Enligt Kaplan & Norton 1999, finns det ett direkt samband mellan organisationers förmåga att 

vara kreativa och innovativa, och värde skapande. Om fokus läggs på produktivitet, ökad 

omsättning och marginal samt produktutveckling, kommer detta att resultera i att organisationen 

skapar mer värde för intressenterna. Nyckeln till detta är enligt Hallgårde &Jahansson 2000, 

styrmåtten tillväxt och lärande. Lärande och tillväxt uppnås t.ex. genom direkta investeringar i 

medarbetarnas och system utveckling. Vanliga mått här är spetskompetens, utbildning, 

personaltillfredställelse. Ortopeden och kardiologen markerar i sina styrkort: hög kvalitet på 

undervisning, patientnära forskning och utvecklingsarbete genom god och nära samverkan med 

KI samt att forskning är en del av deras verksamhet. 

 

Sju steg för att införa det balancerade styrkortet 

För att försöka få en tydligare bild av hur hälso- och sjukvården anpassat BSC till sin 

verksamhet har vi nedan illustrerat införandet av ortopedens utvecklingsperspektiv samt ett av 

perspektivets mått: antal magister- licentiat- respektive doktorsexamina under året. 
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Som framgår av teorin så finns det sju steg för att införa det balancerade styrkortet. 

 

Steg 1 är att ta fram en vision d.v.s bestämma vision för verksamheten. I det här fallet har 

ortopeden samma vision som sjukhusets nämnligen ”södersjukhuset är hela livets sjukhus. Med 

hög kompetens och bra samarbete strävar vi efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus” 

 

Steg 2 blir att ta fram strategier. Här kan man ställa frågorna, vilka strategier ska vi följa? Vilka 

områden ska vi koncentrera oss på? Utifrån ortopedens utvecklingsperspektiv har de valt hög 

kvalitet på undervisning, patientnära forskning och utveckling. För att de anser att det är viktigt. 

 

Steg 3 ta fram kritiska framgångsfaktorer och perspektiv. Vad måste de göra bra i 

utvecklingsperspektivet? Här är ortopedens utvecklingsperspektivs avgörande framgångsfaktor 

att ”genom god och nära samverkan med karolinska institutet samt att forskning är en del av vår 

verksamhet”. 

 

Steg 4 ta fram mått. Vad ska de mäta i detta perspektiv? De har flera olika mått. Vi har valt att ta 

med antal magister- licentiat- respektive doktorsexamina under året. 

 

Steg 5 utvärdera. Hur utvärderar de deras styrkort? Det är viktigt att de utvalda måtten är de 

rätta för att lyckas med visionen. De har som målvärde att fler än 2 personer tar magister- 

licentiat respektive doktorsexamina under året. Måttet är tagen från 2008. Så vi kan konstatera 

att målet är uppnått, utfallet blev 3 personer som tog magister- licentiat respektive 

doktorsexamina. 

 

Steg 6 metod. Hur har de kommit tillväga? Genom att kolla på interna databaser. 

 

Steg 7 uppföljning. Hur följs det upp? Måtten följs upp/uppdateras tertialvis, d.v.s tre gånger 

årligen. Detta görs i samband med de större årligen uppföljningmöten som VD + stab har med 

varje verksamhetschef. Vid dessa tillfällen går man igenom statusen för de mått och mål som 
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verksamheten satt upp för åren. Inom alla avdelningar återfinns det så kallade line-tavlor för att 

underlätta för medarbetarna att överblicka flödena. 

 

5.2 Vilka styreffekter har BSC gett ortopeden och kardiologen på SÖS?  

De effekter som Ortopeden och kardiologen har upplevt är att avdelningarna numera har: 

 tydligare mål formuleringar 

 bättre och mer effektiva uppföljningar 

 avdelningarna har kunnat arbeta på ett mer strukturerat och fokuserat sätt på de valda 

fokusområden. 

 ökat delaktighets känslan bland medarbetarna vilket även har påverkat kommunikationen 

inom både ortopeden och kardiologen på ett positivt sätt 

 tar bort fokus på bara ekonomi, kan ge mer rättvisande bild av verksamheten 

 betydligt bättre möjlighet för styrning 

 

Hos ortopeden har de en tavla som illustrerar större processer/flöden och så har de delat in 

varje flöde i fem olika delar där varje del har ett specifikt mål och mått. Det är just dessa mål och 

mått som de har använt i deras BSC, för att inte ha olika parallella system och metoder för att 

hitta på mål och mått. Nu kan ortopeden koppla ihop det de gör i verksamheten kopplat till 

flödena på ett väldigt tydligt sätt med hjälp av BSC.  

 

För att tydligare visa vilka effekter BSC har gett på de båda verksamheterna kan vi kort ta upp 

några mått som framgår av empirin: 

Ett mått som vi exempel kan ta upp är ortopedens medarbetarperspektiv där måttet var:  Andel 

medarbetare som är stolta över att arbeta på Södersjukhuset. Målet var att få en ökning med 

79% eller mer. Utfallet blev 78%. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att måler inte blev 

uppfylld. Vad är orsaken till att målet inte blev uppfylld? 

Vi tror att ett av skälen till att målet inte blev uppnått är att medarbetarna känner att deras insats 

inte beaktats, av den orsaken att allt i slutändan fastsälls av ledningen. Vi kan konstatera att 

personalen vill vara mer engagerade i förbättringsarbetet, med tanke på att det är just de som är 

medarbetarna för SÖS. Det är personalen på den ”aktiva nivån” som genomför just arbetet och 

även de som har nära kontakt till patienterna. Det lilla missbelåtenheten som föreligger kan 
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resultera till att personalen inte genomför sina arbetsuppgifter ordentligt och korrekt, detta kan 

leda till negativa resultat för SÖS framöver om det inte blir bättre. 

Ett annat mått som vi kan ta upp är ortopedens proceccperspektiv där måttet var: Andel patienter 

med höftfraktur som opererats inom 24 timmar från ankomst till akuten. Målet var att få en 

ökning med 80% eller mer. Utfallet blev 50%. Även här kan vi fastslå att målet inte blev uppfylld. 

Orsaken till det är ortopeden under lång tid haft problem med överbeläggningar på 

vårdavdelningarna. De har haft för mycket patienter relativt till de sängplatser de har. 

Verksamhetschefen på ortopeden framför ”i det läget är det väldigt lätt att börja ropa efter fler 

vårdavdelningar” men enligt honom är det inte den viktigaste åtgärden. Därför att en hel den av 

de akutpatienter som kommer in och som de skulle vilja operera under den första vård dygnet får 

vänta 1-3 dygn. Det problemet löser man inte genom att tillskapa fler vårdplatser, förklarar 

verksamhetschefen för ortopeden. Ortopeden jobbar med att få till ett bättre snurr på 

operationsavdelningen så att de kan operera fler patienter under deras första vård dygn. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att ta upp de slutsatser vi har kommit fram till. 

 

6.1 Slutdiskussion  

 

SÖS har använt BSC i formaliserad form sedan 2006. Målsättning är att belysa och följa 

verksamheten från flera olika håll (perspektiv). Dcok har BSC har fungerat lite olika över tiden, 

men utgångspunkten har hela tiden varit SÖS övergripande mål, där vision, kritiska 

framgångsfaktorer, och mål har brytits ner inom respektive verksamhetsområde.  

BSC följs upp/uppdateras terialvis, d.v.s. tre gånger årligen. Detta görs i samband med de större 

uppföljningsmöten som VD plus stab har med varje verksamhetschef. Vid dessa tillfällen går man 

igenom statusen för de mått och mål som verksamheten satt upp för året.  

  

Syftet med denna uppsats är att  genom en fallstudie undersöka hur BSC effektiviserat 

ekonomistyrningen inom hälso- och sjukvården.Vilka resultat har styrningsmodellen gett 

Södersjukhusets Kardiologklinik – och Ortopedkliniken. 

 

Genom att ha studerat de två undersökta avdelningarnas verksamhetsplaner och deras 

måttvärden för de olika perspektiven som återfinns i BSC  och  även hur vida dessa har uppfyllts, 

har vi kunnat  konstantera de viktigaste effekterna som BSC har tillfört verksamheterna. Nedan 

framgår de viktigaste effekterna som vi har kommit fram till i vår studie (effekterna blev identiska 

på de undersökta verksamheterna): 

 

 Tydligare mål formuleringar 

 Bättre och mer effektiva uppföljningar 

 Avdelningarna har kunnat arbeta på ett mer strukturerat och fokuserat sätt på de valda 

fokusområden. 

 Ökat delaktighets känslan bland medarbetarna vilket även har påverkat kommunikationen 

inom både ortopeden och kardiologen på ett positivt sätt 

 Tar bort fokus på bara ekonomi, kan ge mer rättvisande bild av verksamheten 



 

 

 

44  

 

 

 Betydligt bättre möjlighet för styrning 

 

Vi tror att BSC-modellen har bidragit till att belysa och lyfta fram fler "mjuka" parametrar inom 

verksamheterna. Detta leder i sin tur till att sjukhuset måste tänka till för att ta fram lämpliga 

mål och mått som sedan följs upp. Genom att mäta, presentera och diskutera mätresultaten får 

verksamheterna en större medvetenhet och kunskap men också kanske en ny utmaning som de 

måste lösa. De har en bit i den utvecklingen men är ändå på rätt väg. 

 

6.2 Egna reflektioner  

Vår egen reflektion är att modellen inte har de kopplingar mellan orsak - verkan som 

teoriböckerna ofta beskriver. Jämfört med den tidigare styrmodellen som syftade till att enbart 

kolla på ekonomin lyfter nu BSC -modellen fram andra viktiga aspekter som har sin 

utgångspunkt i ett perspektivtänk. Det här är enligt oss den absolut viktigaste målsättningen och 

den största skillnaden mellan den dåvarande och nuvarande modellen.  Det har varit väldigt 

svårt att dra parallella linjer kring skillnader och likheter då SÖS inte har några tidigare 

rapporter om hur BSC har fungerat som styrmedel. Med rapporter som tar upp skillnader och 

likheter syftar vi på undersökningar om varför den förra modellen slutades användas till förmån 

för BSC. Varför valde man att använda sig av den här modellen? Det har inte gjorts några 

tidigare studier på SÖS om hur det såg ut innan införandet av BSC men även efter införandet. 

Anledningen till det här tror vi är på grund av att sjukhusdirektören samt ledningen byttes ut och 

det var då man aktivt började använda sig av BSC på både sjukhus – och verksamhetsnivå. Trots 

den stora förändringen har direktören och ledningen ännu inte lagt fram rapporter kring 

huruvida modellen är effektiv. De har heller inte engagerat sig i att involvera medarbetarna i 

själva processen. Det framgår tydligt i vår analys att medarbetarna inte känner att de kan tillföra 

någon nytta vad gäller förverklingandet av styrmodellen. Det är alltså svårt för oss att svara på 

hur effektivt den här  modellen har varit på grund av att underlag saknas. En orsak till detta kan 

som tidigare nämnts vara att modellen har använts under en så kort tid att generella slutsater 

inte kan dras kring de effekterna som den har gett till skillnad mot den tidigare studien.  

Den information som finns tillgänligt idag är hur måtten har förändrats, men med den vaga 

informationen kan man inte dra större slutsatser om varför måtten har ökat samt minskat. Vi kan 
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här endast anta. Så vi tycker att det vore bra om man hade större rapporter som man kan utgå 

ifrån då exempelvis vetenskapliga arbeten skrivs kring det här.  

 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

Vi känner att vi kunde ha fått ut mer av uppsatsen om vi hade mer underlag att utgå ifrån så vi 

tycker att det vore intressant om en undersökning till gjordes där man hittar en annan synvinkel 

kring BSC men som är avsedd för den privata sektorn. Vår undersökning gjordes kring den 

offentliga sektorn och där märkte vi att det blir svårt att dra slutsatser då BSC egentligen är 

framtagen för den privata sektorn. Det vore även intressant att se hur andra länder har tillämpat 

modellen kring både den offentliga och privata sektorn jämfört med sverige.    
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8. Bilagor 

 

1. Intervjuguide  

 

2. Presentation av intervjuarna och studiens bakgrund och syfte 

 

3. Presentation av södersjukhuset och de aktuella klinikerna. 

 

 

4. Presentation av intervjupersonen, vilken roll den har, och hur den jobbar med BSC  

 

5. Vilka tidigare erfarenheter har ni av ekonomistyring och balanserat styrkort? 
 

6. vilken typ av styrning använde ni innan ni började använda balanserade styrkort som 

styrmodell? 

 

7. Varför och hur började arbetet med BSC 

a. Vad var målet? 

b. Vilka brister fanns det i Ert tidigare styrsystem? 

c. Hur kom ni i kontakt med BSC 

 

8. Fanns det andra alternativ, om ja varför valdes de andra bort 

 

9. Vilka hinder fanns det vid införandet av BSC 

 

 

10. Hur omfattande är användningen av BCS inom organisationen 

 

11. Används BSC på olika nivåer inom organisationen 

 

 

12. Kan du beskriva processen av införandet av BSC 

 

13. Återfinns BSC i verksamhetens strategi 

 

 

14. Använder ni er av BSC:s samtliga perspektiv 

 

15. Har ni övergett andra mått som ni har använt tidigare eller finns de kvar 

 

 

16. Har ni samma mål inom verksamheten som ni har haft innan tillämpningen av BSC 
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17. Hur används BSC idag i verksamheten 

 

 

18. Vilka personer är involverade i användningsprocessen 

 

19. Hur mäts verksamhetens mål, och hur ser mät frekvensen (hur ofta) ut 

 

 

20. Hur uppföljs dessa mätningar av verksamhetens mål 

21. Vilka krav har ni på mätningarna 

 

22. Använder ni er av BSC:s samtliga perspektiv, om nej vilka används och varför 

 

 

23. Vilka mått har ni valt för att mäta dessa perspektiv, och varför 

 

24. Ser du några effekter av balanserat styrkort. 

 

 

25. Hur har resultatet varit vid införandet av BSC och hur kan ni se det?  

 

26. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med användandet av balanserade styrkort? 

a. Är ni nöjda med det balanserade styrkortet? 

b. Vad går att förbättra? 

c. Vilken är den största nyttan av ett balanserat styrkort 

 

27. Förekommer det rangordning mellan perspektiven 

 

28. Hur används BSC som beslutsunderlag 

 

 

29. Vilka är de viktigaste effekterna av BSC som styrkort inom er organisartion 

 

30. Vilka förutsättningar bedöms av organisationen som viktiga i arbetet med BSC 

 

 

31. Hur påverkades utformningen och implementeringen av BSC, av att metoden hade sitt 

ursprung i företagsvärlden 

 

32. Får medarbetarna ta del av dessa mätningars resultat, och hur görs det 

 

 

33. Hur ser informationsflödet ut inom verksamheten 

 

34. Hur såg intresset och motivationen ut hos medarbetarna vid implementeringen av BSC 
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35. Vilka grupper av personalen ansågs var viktiga att engagera i denna process 

 


