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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Ett användbart IT-stöd för balanserat styrkort i ett vårdbolag -

problem och möjligheter 

Ämne:    Informationslogistik, 10 p  Vårterminen 2007 

Författare: Susanne Hultén 

Handledare:  Klas Gäre  

Nyckelord:   balanserat styrkort, användbarhet, IT-stöd 

Bakgrund  Balanserat styrkort är ett av de mest populära prestationsmätnings-

verktygen för att förbättra och styra organisationer. Förutom de 

ekonomiska strategimålen finns ett värde att identifiera sina ogripba-

ra, tysta värden – humankapital, kundrelationer, varumärken, inno-

vationskapital och företagskultur.  

Utbudet av mjukvara för IT-stöd för balanserat styrkort är idag stort 

men vilka faktorer bör finnas med i ett IT-stött balanserat styrkort 

för att ge organisationer den helhetssyn och flexibilitet som krävs? 

Syfte: Att identifiera de faktorer som bör finnas med i ett användbart IT-

stöd för balanserat styrkort efter de förutsättningar och önskemål 

som finns i vårdbolag.   

Metod: Utifrån systemsynsättets tankesätt att helheter alltid avviker från 

summan av dess delar har en explorativ fallstudie genomförts ge-

nom att studera befintligt system och genom intervjuer med använ-

dare. 

Slutsats: De viktigaste funktionerna i ett IT-stöd för balanserat styrkort bör 

fokusera på att tydliggöra strategier och samband i organisationen, 

det bör innehålla verktyg för kommunikation, dokumentation av 

gemensamma synsätt och mål och mätningar och det bör stödja ut-

veckling av styrkort. För att kunna genomföra ett framgångsrikt 

styrkortsarbete är IT-stödet bara en faktor av många. Andra faktorer 

är minst lika viktiga för att skapa ett verkningsfullt styrkort. 

 



 

Abstract 

Title: Usability in information systems for balanced scorecard in a health 

care company   -difficulties and opportunities 

Course: Information Logistics, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 

Author:  Susanne Hultén 

Advisor:  Klas Gäre 

Key words:  balanced scorecard, usability, software, information systems 

Background: Balanced Scorecard is one of the most popular measurement frame-

works for improving and managing organizations. Apart from the 

strategic economic goals there is a value in identify your intangible 

silent values – humane capital, costume relations, trademarks, inno-

vation capital and corporate culture. There’s a wide range of soft-

ware for BSC information systems today, but what are the factors 

that are vital for an information system för balanced scorecard to 

give organizations the entirety and flexibility they demand?  

Purpose:  To identify factors that is needed in a useful information system for 

balanced scorecard considering desired conditions in a health care 

company   

Methodology: On the basis of the systems approach that assumes that the reality is 

arranged in such a way that the entirety differs from the sum of the 

parts, an explorative case study has been carried out by examining  a 

present information system and by interviewing users.    

Conclusion: The most important functions in software for balanced scorecard 

should focus on legible strategies and connections in the organiza-

tion, it should contain tools for communication, documentation of 

common approaches and goals and measurements and it should 

support development of scorecards. To be able to carry out an ac-

tionable scorecard the software only is one factor of many. Other 

factors are of at least the same importance to create powerful score-

cards.    

 



 

  
 

Förord  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet. Vidare 

förs en problemdiskussion och kapitlet avslutas med uppsatsens syfte, avgränsningar, 

målgrupp och fortsatta disposition. Kapitlet avslutar med att definiera begrepp som är 

väsentliga i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  

För att lyckas i en värld i ständig förändring gäller det att skaffa sig en bra bild av omvärl-

den och framtiden. Vi har gått från industrisamhället till ett nätverkssamhälle där informa-

tionsteknologin utvecklas överallt med stor hastighet. Detta förändrar förutsättningar och 

arbetssätt för alla verksamheter.    

Informationslogistik handlar om att insatser görs utifrån ett strategiskt perspektiv och med 

ett helhetsgrepp. Det handlar om att rätt information finns tillgänglig till rätt person, på rätt 

sätt, på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad. Uppgiften att skapa effektiva informations-

flöden inför framtiden är mycket stor. (CIL 2007) 

För att på ett framgångsrikt sätt leda en verksamhet är det nödvändigt att leda den på ett 

systematiskt och strukturerat sätt. Ett sätt att göra detta är att införa och driva ett presta-

tionsmätningssystem, exempelvis balanserat styrkort och på detta vis ständigt förbättra och 

styra verksamheten. Begreppet balanserat styrkort (Balanced Scorecard – BSC) presentera-

des för första gången i början av 90-talet av Robert Kaplan och David Norton i en artikel i 

Harvard Business Review. Balanserat styrkort är ett stöd för att klargöra, mäta och uppnå 

mål, visioner och strategi och att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den 

långsiktiga visionen och strategin. Men det är det inte alls ovanligt att styrkortsarbetet inte 

blir den motor i verksamheten som avses från början och att de fördelar som man hoppa-

des på inte syns. Då tappar styrkortsarbetet snabbt förtroende och man ser inget värde att 

jobba vidare med det.  

 Det stora intresse som konceptet balanserat styrkort har fått det senaste decenniet har ut-

mynnat i en stor mängd forskning. Fokus i litteraturen och forskningen har inriktat sig på 

utformning och implementering av balanserat styrkort men förvånansvärt lite forskning har 

utförts gällande hur styrkortsarbetet kommuniceras ut och används av användarna och vil-

ka faktorer som är viktiga när ett IT-stöd används i styrkortsarbetet. 
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IT-stöd för balanserat styrkort finns idag i flera olika skepnader alltifrån enkla excelark till 

avancerade system som är integrerade med och hämtar information från organisationens 

övriga system. 

 

1.2 Problemdiskussion 

2004 beslutade ledningen inom vårdbolaget Praktikertjänst AB att balanserade styrkort 

skulle införas i koncernen och därefter påbörjades arbetet i augusti 2004. Något annat 

styrkort hade tidigare inte funnits på företaget utan den strategiska planeringen var inte 

uppstrukturerad i detalj. Till en stor del var den inriktad endast på ekonomistyrning och 

ekonomiska mål. Balanserade styrkort infördes 2005 till en början på koncern-, affärsområ-

des- och dotterbolagsnivå och under verksamhetsåret 2006 även på avdelnings/enhetsnivå. 

Under denna period har företaget haft tillfälliga lösningar för dokumentering och uppfölj-

ning av verksamhetens styrkort (excelark och inhyrda system) som inte har fungerat till-

fredställande och nu har ledningen beslutat att en mer permanent lösning i form av ett mer 

avancerat IT-stöd skall införas. Jag har fått i uppdrag av Praktikertjänst att företagsanpassa 

detta IT-stöd så att det blir användbart och funktionellt och anpassat efter de krav och öns-

kemål som finns i vårdbolaget. Förutom att undersöka vilka områden som bör finnas med 

för att kunna genomföra ett framgångsrikt styrkortsarbete kommer jag också använda mig 

av tidigare forskning gällande användbarhet (usability) för att identifiera vilka nyckelkom-

ponenter som är viktiga på detta område.  

Olve, Petri, Roy och Roy (2003) menar att för att styrkorten ska bli möjliga att använda i 

hela företaget, måste IT-stödet vara användarvänligt och inte alltför komplicerat. Data mås-

te enkelt kunna registreras, verifieras och vara tillgängligt och på detta sätt skapa intresse 

och uppmärksamhet i hela organisationen.   

Det är här informationslogistiken kommer in. Att tillsammans med tillgänglig teknik skapa 

en helhetssyn med verkningsfulla informationslösningar som utgår från ett strategiskt per-

spektiv och en totalbild på information ger användbara lösningar. 

 

Den huvudsakliga frågeställningen i denna rapport blir följaktligen: 
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Vilka faktorer bör beaktas vid val av IT-stöd för balanserat styrkort för att kunna 

genomföra ett framgångsrikt styrkortsarbete? 

För att uppnå syftet ställs också följande frågor: 

• Vilka problem och möjligheter när det gäller funktioner och användbarhet finns i 

det befintliga IT-stödet? 

• Vilka faktorer bör finnas med i ett nytt användbart och funktionellt IT-stöd för ba-

lanserat styrkort? 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att identifiera de faktorer som bör finnas med i ett användbart 

IT-stöd för balanserat styrkort efter de förutsättningar och önskemål som finns i ett vård-

bolag.   

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på det inledande skedet av ett IT-stöds införande dvs. att 

identifiera problem och möjligheter i nuvarande IT-stöd och identifiera funktioner som ska 

vara med i ett nytt IT-stöd. Uppsatsen kommer inte att inbegripa val, jämförelse och an-

passning av ett nytt system. 

Arbetet kommer att avgränsas till att omfatta utformningen av IT-stödet och kommer inte 

att fokusera på innehållet i det balanserade styrkortet.   

1.5 Målgrupp 

Eftersom denna studie delvis är skapad som ett uppdrag från Praktikertjänst AB riktar den 

sig till ledare och medarbetare i Praktikertjänst AB. Den kan också vara av intresse för 

andra informationslogistiker och för företag som står i begrepp att inhandla IT-stöd för ba-

lanserat styrkort. 

1.6 Rapportens fortsatta disposition 

Kapitel 2: Här redogörs tillvägagångssättet i uppsatsarbetet, de metodval som gjorts samt 

motivering till varför. Här beskrivs och motiveras val gällande inriktning och metodsynsätt 
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och här redovisas hur datainsamlingen gått till samt urval av respondenter. Därefter följer 

en diskussion om reliabilitet och validitet följt av en redovisning av analysmodell. 

Kapitel 3: För att klargöra innebörden av begreppen balanserat styrkort och användbarhet 

och för att skapa en förståelse hos läsaren för dessa ges här en redogörelse av begreppen. 

Kapitel 4: I kapitlet redogörs den teori som utöver den teori som beskrivs i kapitel tre an-

vänds för att analysera resultatet av studien; mått och mätningar, olika faser i ett datorise-

ringsprojekt och säkerhetsaspekter vid val av programvara. 

Kapitel 5: Här presenteras fallföretaget i studien. Här redovisas en tidigare studie som ut-

förts vid implementeringen av det befintliga IT-stödet för BSC i Praktikertjänst. I kapitlet 

sammanfattas också resultatet av intervjuerna och här redovisas de faktorer som bör finnas 

med i ett IT-stöd för BSC. 

Kapitel 6: Här analyseras den empiri som insamlats. Resultatet i kapitel 5 kopplas till den 

teori som redovisas i kapitel tre och fyra. Analysen omfattar både det befintliga IT-stödet 

och det nya IT-stödet  

Kapitel 7: Här redogörs de slutsatser som kan dras av studiens resultat. Avslutningsvis re-

dogörs även förslag till fortsatt forskning 

Definitioner och begrepp 

Informationssystem (IS):  Den kombination av teknologi, människor och processer 

som en organisation använder för att producera och styra in-

formation (Pearlson & Saunders 2006).  

IT-stöd: Då Praktikertjänst använder sig av begreppet IT-stöd för sitt 

befintliga informationssystem för balanserat styrkort kom-

mer jag i denna rapport att använda mig av det begreppet 

och likställa det med ovanstående definition för informa-

tionssystem. 

Funktionalitet: Att programmet innehåller alla de programfunktioner som 

behövs för att lösa de aktuella arbetsuppgifterna (Allwodd, 

1998). 
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Användbarhet: · Den grad i vilken specifik användare kan använda en pro-

dukt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, ef-

fektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 

sammanhang (ISO 9241-11). 

Informationsförsörjning: Den information som är nödvändig för att exempelvis en 

arbetsuppgift ska vara möjlig att genomföra. 

BSC: Balanserat styrkort, Balanced Score Card 

PTJ: Praktikertjänst AB 

 

2 Metod och tillvägagångssätt 

Här redogörs tillvägagångssättet i uppsatsarbetet, de metodval som gjorts samt moti-

vering till varför. Här beskrivs och motiveras val gällande inriktning och ansats och 

här redovisas hur genomförandet av intervjuerna gått till samt urval av respondenter. 

Därefter följer en diskussion om studiens reliabilitet och validitet följt av en redovisning 

av analysmodell. 

2.1 Val av metodsynsätt 

Metoder utgör enligt Arbnor och Bjerke (1994) vägledande principer för kunskapande. För 

att dessa principer ska vara verkningsfulla och effektiva måste de ”stämma” med de pro-

blem som föreligger och de grundläggande föreställningar som innehas av kunskaparen. I 

annat fall leder det ofta till dåliga resultat och kan till och med motverka sitt syfte. Ett me-

todsynsätt gör antaganden om verkligheten. För att kunna undersöka förklara och förstå 

verkligheten måste man göra viss antaganden om hur den ser ut. Dessa antaganden kan se-

dan fungera som vägledning. 

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver tre olika metodsynsätt; det analytiska synsättet, aktörs-

synsättet och systemsynsättet. 

Det analytiska synsättet ser verkligheten som objektiv och helheten som summan av delar-

na. Verkligheten kan beskrivas som bestående av summativa delar (1+1+1= 3) och be-

skrivningarna är allmängiltiga och absoluta. Det analytiska synsättet söker kausalitetssam-
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band (orsak och verkan) utifrån befintlig teori och logiska modeller som klarlägger objekti-

va fakta och som utgör delmängden av den objektiva verkligheten. 

Aktörssynsättet ser verkligheten som en social konstruktion som har förståelse för olika ak-

törers verklighetsbilder och hur verklighetsbilderna utvecklas mellan aktörerna. Verklighe-

ten betraktas med flera olika verklighetsbilder som delas av en grupp människor. Kunska-

pen blir individberoende. Förståelsen man söker inom aktörssynsättet kan ha både en yttre 

och inre karaktär. Den inre söker efter hur aktören insiktsmässigt kan förstå sin situation 

bättre, hur aktörens verklighetsbilder styr och står i relation till tolkningar, handlingar och 

strukturer. Detta klargörande kan skapa utgångspunkter för tolkarens aktiva deltagande och 

skapa ett nytt tänkande och skapande hos aktörerna, vilket är förståelsens yttre karaktär  

Systemsynsättet utgår från att relationen mellan helhetens delar är väsentlig genom anta-

gandet att helheter alltid avviker från summan av dess delar. Systemsynsättet menar att 

summan av delarna ger synergieffekter (1+1+1 = 4) och ser till finala samband dvs. de för-

klaras inte av tidigare orsaker utan av den större samhörighet där händelsen tjänar ett syfte. 

Systemsynsättet vetenskapliga ambitioner är att beskriva, sambandsbestämma, förutsäga 

och vägleda. Kunskapen man utvecklar med hjälp av systemsynsättet är systemberoende. 

Systemsynsättet förklarar eller förstår följaktligen delarna utifrån helhetens egenskaper. 

Man söker efter indikatorer som ger en viss effekt.  En indikator är varken nödvändig eller 

tillräcklig ”orsak” för en viss effekt. 

Det huvudsakliga synsättet i denna rapport utgår från systemsynsättet. Mitt antagande gäl-

lande verkligheten som ligger som grund för denna uppsats är att helheten - i det här fallet 

hur balanserade styrkort blir användbara (effekt) och visar och stödjer organisationens sam-

lade avsikter - och förstås utifrån dess delars egenskaper (indikatorer) och att summan av 

helheten blir större än summan av dess delar och hur IT-stödet är en del i denna helhet. 

2.2 Fallstudie som undersökningsansats 

En fallstudie är en undersökning som omfattar ett eller ett flertal fall som studeras detalje-

rat och i flera dimensioner (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Fallstudier anses vara särskilt tillämpliga i utvärderingar där studieobjekten är mycket kom-

plexa. Man försöker förklara, förstå eller beskriva stora företeelser, organisationer eller sy-

stem som inte enkelt låter sig undersökas med annan metodik. En fallstudie kan ha olika 

avsikter. Den kan vara deskriptiv, förklarande eller explorativ (Backman1998). 
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Fallstudien i denna rapport har en explorativ karaktär (vilket passar väl in i systemsynsättet), 

genom att den undersöker vilka faktorer som är viktiga för att skapa ett användbart IT-stöd 

för BSC. Fallstudien används också till att utveckla befintliga teorier genom att visa vad 

som bör finnas med i ett användbart IT-stöd för BSC.   

2.3 Genomförande av fallstudien 

I denna rapport har jag analyserat ett befintligt IT-stödet för balanserat styrkort och använt 

mig av befintliga teorier om framgångsrika IT-stöd för BSC och användbarhet och genom 

intervjuer med användarna identifierat de problem och möjligheter som finns i det befintli-

ga systemet. En kravspecifikation har också utförts så att organisationens specifika krav 

tillgodoses. 

Tillsammans med Marianne Rilde Björkman, utvecklingsledare inom Praktikertjänstkon-

cernen och Peter Söderlund, extern konsult, har jag ingått i en projektgrupp där projektets 

syfte varit att välja, anpassa och upphandla ett IT-stöd för Praktikertjänstkoncernen, min 

del i projektet har i ett initialt skede varit att undersöka användarnas behov och att skapa 

ett underlag (kravspecifikation) för val av IT-stöd. 

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

(Lundahl & Skärdahl, 1999). 

Hög grad av standardisering: Frågeformulering och ordningsföljden på frågorna bestäms 

på förhand och ställs i samma ordning till alla intervjuade. 

Ostandardiserade intervjuer:  Här kan frågeformulering och frågornas ordningsföljd väljas 

mer fritt. Huvudsaken är att de frågor som ställs ger svar 

som täcker informationsbehovet. 

I den genomförda fallstudien genomfördes åtta ostrukturerade intervjuer, där varje intervju 

varade i ca 1- 1 ½ timme. De genomfördes som personliga samtal där fyra frågor var obli-

gatoriska i alla intervjuerna (se bilaga 1). Respondenterna garanterades anonymitet genom 

att namnen inte visas i resultaten. Jag som intervjuare är anställd i det vårdbolag som ingår i 

studien men har ingen personlig kännedom av de intervjuade. 

Urvalet av respondenterna gjordes av Marianne Rilde Björkman, utvecklingsledare och an-

svarig för de balanserade styrkorten vid Praktikertjänst. De intervjuade utgjorde personer 

både från avdelningar som kommit långt i styrkortsarbetet och från dem som inte kommit 

så långt. Anteckningar gjordes under intervjuerna som renskrivdes direkt efter intervjutill-
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fällena. Vid ett tillfälle kontaktades jag efter intervjun av en respondent som ville komplet-

tera med ytterligare synpunkter. Dessa synpunkter skrevs också ned och togs med i inter-

vjuunderlaget som redovisas i 5.4.   

2.4 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. En undersökning med god reliabi-

litet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller 

under vilka omständigheter den sker. (Lundahl & Skärdahl 1999) 

Systemsynsättet betraktar inte mätresultat som precisa utan intar här en realistisk hållning. 

Det avgörande är vad man kan använda mätresultaten till och inte hur mätningen är utförd 

eller dess precision. Man talar därför sällan om begreppet reliabilitet inom systemsynsättet 

(Arbnor & Bjerke 1994). 

2.5 Validitet 

Kravet på validitet och kopplingar av teori, definitioner och verklighet är inte så starka 

inom systemsynsättet. Betoningen ligger inte så mycket att definitioner ska stämma med 

befintliga teorier eller vara operationella utan att de ska uppfattas som nödvändiga och rik-

tiga hos såväl kunskaparen som övriga deltagare i det reella systemet (Arbnor & Bjerke, 

1994) 

Detta gör att jag i min analys av resultatet till stor del utgår från användarnas och min egen 

uppfattning om vad som bör finnas med i den systemkonstruktion som har skapats. Min 

ambition har varit att jag genom min tolkning av befintlig teori och i dialog med de inter-

vjuade får en positiv respons av resultatet och på så sätt får en praktisk validitet av studien. 

2.6 Modell för resultat och analys 

Systemanalys innebär att man avbildar ett reellt system samt att man gör klart för sig de in-

terna och externa faktorer som påverkar detta system. En systemanalys har ett förklarande 

och beskrivande syfte. Systemkonstruktion innebär att man avbildar ett tänkt reellt system i 

en systemmodell. Denna konstruktion ligger till underlag för konstruktion av ett nytt reellt 

system.(Arbnor & Bjerke, 1994). 

Jag kommer i denna studie utgå från en systemanalys av det befintliga IT-stödet för BSC, 

huvudsakligen genom intervjuer med användarna och genom att studera det befintliga IT-



 

  

stödet samt identifiera faktorer för ett tänkt nytt system i en kravspecifikation (systemkon-

struktion). 

 

Systemanalys

Problem

System-
konstruktion

Tillämpning
av det nya
förslaget

Teori

Empiri

 

Figur 1 Modell för analys (Arbnor & Bjerke, 1994) 

När det gäller analys av användbarheten och funktionaliteten kommer jag att använda mig 

av Allwoods modell (Allwood, 1998) och av Olve et al. (2003) faktorer för att få ett hand-

lingskraftigt styrkort som beskrivs mer utförligt i kapitlet 3.2. 

 

3 Balanserat styrkort och användbarhet 

För att klargöra innebörden av begreppen balanserat styrkort och användbarhet och 

för att skapa en förståelse hos läsaren för dessa ges här en redogörelse av begreppen. 

3.1 Det ursprungliga balanserade styrkortet 

Balanserat styrkort är en metod för att göra strategi till handling och för att ge en samman-

fattande bild mellan olika verksamhetsområden i en organisation. Styrkortet är balanserat: 

De olika perspektiven syftar till att ge en komplett beskrivning av vad man behöver veta 

om verksamheten (Olve et al. 2003). 

Kaplan & Norton (2003) som skapade det ursprungliga balanserade styrkortet i början på 

90-talet ansåg att de finansiella måtten behövde kompletteras med mått som drev lönsam-

het, kassaflöde och tillväxt (performance drivers). D.v.s. att i ett tidigt skede hitta de fakto-

rer som kan påverka lönsamheten på sikt.  
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Följande beståndsdelar ingår i ett balanserat styrkort: 

Vision:   Vilken är vår vision?  

Perspektiv:   Vilka är våra fokusområden?  

Strategiska mål:  Om vi når vår vision var kommer vi att vara då? 

Framgångsfaktorer:  Vilka är våra avgörande framgångsfaktorer för att nå de strategiska 

målen?  

Mått:  Vilka är nyckelmåtten som visar vår strategiska inriktning? Till varje 

mått knyts mål för respektive mått. 

Handlingsplaner:  Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive mått.  

Dessa beståndsdelar beskriver hur en organisation skapar ett värde för sina ägare, kunder 

och medarbetare där de förutom de rent ekonomiska strategimålen, även identifierar sina 

ogripbara, tysta värden – humankapital, kundrelationer, varumärken, innovationskapital 

och företagskultur. Eftersom en organisations tysta värden ofta representerar mer än 75 % 

av det totala värdet är det nödvändigt att en organisations strategiska formuleringar och ut-

föranden tydligt pekar på dessa tysta värden (Kaplan & Norton, 1992). 

Det ursprungliga balanserade styrkortet tittar på organisationen ur fyra olika perspektiv:  

 

Ekonomiskt
perspektiv

Mål Mått

Process
perspektiv

Mål Mått

Kundperspektiv

Mål Mått

Innovations- och
lärandeperspektiv

Mål Mått
 

Figur 2 De fyra strategiska perspektiven i det ursprungliga balanserade styrkortet (Kaplan & Norton 1992) 
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3.1.1 De olika perspektiven 

I kundperspektivet är det kunden som står i fokus. Perspektivet skall besvara frågan: Hur 

ser kunden på oss?   

Exempel på mått kan vara: 

Marknadsandelar: Hur stor del har företaget av en viss marknad? (antal kunder, 

intäkter eller volym) 

Återköpsbenägenhet: Hur underhåller och behåller företaget sina kunder? 

Kundtillfredsställelse  Hur nöjd är kunden? 

Kundvärvning:   Hur lockar företaget till sig nya kunder? 

Processpespektivet skall besvara frågan: Vad måste vi vara duktiga på? Här mäts ofta för-

mågan att skapa tillverka och leverera befintliga produkter och tjänster, exempelvis genom 

att mäta tid, kvalitet och kostnad.  

Utvecklingsperspektivet (lärande och innovation) visar att det är viktigt att kunna förändra 

sig och anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. Hur förbättrar vi oss ytterliga-

re? Det är frågan som utvecklingsperspektivet utgår ifrån. Viktiga begrepp i detta perspek-

tiv är delaktighet motivation och medarbetarförmåga. 

Finansiella perspektivet visar om strategin har nått avsedd effekt. Hur framstår vi för våra 

ägare? Vanliga mått är resultat, tillväxt och kassaflöde  

Styrkorten tenderar att se olika ut i olika organisationer och det är viktigt att göra medvetna 

val som passar den egna organisationen. Utveckling av det ursprungliga styrkortet med 

andra perspektiv som passar det specifika företaget är vanligt. Nedan ses ett förenklat före-

tagsanpassat balanserat styrkort(fig. 3). 
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Figur 3 Förenklat BSC med utökade perspektiv (egen tolkning) 

3.2 Sex faktorer för ett lyckat styrkort 

För att skapa ett användbart IT-stöd för styrkort är det viktigt att förstå hur styrkortet an-

vänds i verksamheten. Olve, Petri, Roy och Roy (2004) har identifierat sex faktorer som är 

viktiga att hantera. Nedan beskrivs kortfattat de olika faktorerna; strategikartor, dialog, rol-

ler, samband, incitament och IT-stöd 

IT-stöd Incitament

Roller Dialog

Strategisk karta

Samband

 

 

Figur 4 Sex framgångsfaktorer för ett lyckat styrkort (Olve et al.2004)  
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3.2.1 Strategikartor – hur lyfter vi fram verksamhetens logik? 

Varje organisation bör eftersträva sin egen unika strategi baserad på tolkning av externa 

och interna situationer. För att klargöra detta är det en stor fördel att använda sig av en 

strategisk karta (Kaplan & Norton, 2004).   

På en strategisk karta illustreras de olika perspektiven tillsammans med de viktigaste strate-

giska målen. Dessa mål är länkade i form av sambandskedjor. Genom att länka strategier 

och mål på högre nivåer, blir styrkorten och strategikartorna ett stöd för organisationen 

och bidrar till att realisera den underliggande affärsstrategin. Det är av stor vikt att majorite-

ten av de anställda förstår styrkorten och tar del av dem.(Olve et al. 2003) 

Finansiellt

Kund

Perspektiv

Utveckling

Process

Starkare finanser

Öka effektivitetenÖka kundfokus

Utveckla 
teknologin

Öka anställdas
kompetens

Utveckla nya 
marknader

Mer tillfreds-
ställda kunder

Öka kundbasen

Förbättrad 
lönsamhet

 

Figur 5. Exempel på en strategisk karta (Olve et al. 2003) 

  

3.2.2 Dialog– när används styrkorten, hur och till vad? 

Ledningen bör fortlöpande hänvisa till styrkorten och använda dem som underlag för dis-

kussion för att se om strategin är förverkligad eller inte. Styrkort bör användas på olika ni-

våer för att möjliggöra strategiska diskussioner mellan olika intressenter. Om styrkort ska 

spela en avgörande roll i hela organisationen måste de diskuteras och accepteras av alla an-

ställda eftersom:     

• de anställda blir mer strategifokuserade då de förstår affärslogiken och deltar i ut-

vecklingen 
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• organisationen blir mer flexibel eftersom den kan identifiera möjligheter och svara 

på hot på ett tidigt stadium 

• organisationen blir mindre hierarkisk, då fler medarbetare deltar i det intellektuella 

arbetet med att analysera orsak – verkan (Olve et al.., 2003)) 

3.2.3 Roller – vem gör vad med styrkort? 

För att lyckas med styrkortsanvändningen är det viktigt att tydliggöra det interna ansvaret. 

• sörj för tydlighet i styrkortsprocessen genom att identifiera ansvariga personer 

• resurseffektivitet kräver att man tänker igenom hur uppgifter och kunskaper mat-

chas 

• trygga kompetensen genom att identifiera nyckeluppgifter och följ upp hur de 

genomförs. 

3.2.4 Samband – hur relaterar olika styrkort till varandra? 

Med hjälp av styrkort förs det strategiska tänkandet in i verksamheten. I ett företag med 

vitt skilda verksamheter kan fokus sättas på koncernens strategiska logik såsom koncern-

identitet, ägarrelationer, skickligheter, processer och praxis. Det är viktigt att ha en lokal 

medverkan i utvecklingen av styrkort och genom att dela erfarenheter så att fördelar kan 

dras av varandras insikter vid utvecklandet av det egna styrkortet. För att få strategierna att 

hänga ihop kan det övergripande styrkortet fungera som en plan som ger anvisningar till de 

andra organisatoriska enheterna. Planen kan publiceras som ett dokument tillgängligt för 

alla, i vilket vision, mål, mått och handlingsplaner finns klart definierade. Samtidigt måste 

man ha i åminne att om det övergripande styrkortet ses som en summa av enheternas 

styrkort är det uppenbart att organisationen går miste om möjliga synergieffekter. Den tota-

la summan för ett företag måste vara större än dess delar. I stället bör det övergripande 

styrkortet visa hur delarna passar samman så att enheterna tillsammans blir starkare än de 

är som enskilda delar. 

3.2.5 Incitament – hur skapar vi motivation så att någon bryr sig? 

Belöningssystem behövs inte för att få styrkort att fungera. De flesta organisationer imple-

menterar styrkort utan några som helst incitamentsplaner. 
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3.2.6 IT-stöd – vad behövs för hjälpmedel? 

Den sjätte och sista framgångsfaktorn för ett framgångsrikt styrkort är IT-stödet vilken jag 

för att uppfylla rapportens syfte kommer att ägna större uppmärksamhet åt.  

Marr & Nealy(2003) har i en artikel publicerad i tidskriften Measuring Business Excellence 

sammanställt existerande litteratur och identifierat tre anledningar som talar för att det ba-

lanserade styrkortet bör implementeras i ett IT-stöd. 

1. Dataintegration: IT-stöd möjliggör för organisationen att integrera data frå andra 

datakällor 

2. Dataanalys och datalagring: Möjliggör dataanalys i från alla dataserier i styrkortet 

både kvalitativa och kvantitativa. 

3. Kommunikation och samarbete: Underlättar kommunikation och möjliggör 

samarbete och feedback. 

Dock uppmärksammar ett flertal forskare det faktum att IT-stödet endast är ett verktyg 

och inte en ersättning för den strategiska analysen. (Olve et al. 2003; Marr 2001; Sharman 

& Kavan, 1999). IT-stödet sprider bara det balanserade styrkortet i organisationen om 

medarbetarna använder det. Därför är det viktigt att hitta en lösning som möter organisa-

tionens behov (Marr et al. 2003).   

3.3 Utvärderingskriterier vid val av IT-stöd 

3.3.1 Hur ska IT användas i ett BSC-projekt? 

IT-stödet bör återanvända numerisk information från organisationens olika transaktionssy-

stem och inkludera verktyg för att rita och validera strategikartor. Det bör visa hur vision 

och strategiska mål hänger samman med kritiska framgångsfaktorer, mått och handlings-

planer. IT-stödet bör vara ett forum som tillåter medarbetarna att dela kunskap och insikter 

för att förbättra verksamheten. Datorlösningen bör göra det möjligt för användaren på läg-

re nivå att sätta in sitt styrkort i ett sammanhang och se hur det relaterar till hela företaget. 

Varje styrkort på lägre nivå måste relatera till styrkortet på nästa högre nivå både på ett lo-

giskt och pedagogiskt sätt. 

IT-stödet bör tillgodose fler krav än bara sammanställning och behandling av data. Den 

bör stödja processen att sätta mål som många gånger är en icke linjär och intuitiv process. 

För att stödja en sådan process måste IT-stödet uppmuntra till en dialog i organisationen 



 

  

och mellan organisatoriska nivåer för att lära av andras erfarenheter Det bör därför vara 

möjligt för var och en i organisationen att lägga in kommentarer i systemet, ställa frågor 

och besvara frågor exempelvis lägga in en fråga om ett specifikt mått och då måste ”äga-

ren” av detta mått besvara frågan inom en viss tidsgräns. 

Data som presenteras i ett system kan ställas samman på två olika sätt, manuellt eller häm-

tas automatiskt från andra datorsystem. Många applikationer förutsätter att data i huvudsak 

hämtas automatiskt, så är det sällan i verkligheten utan en stor del måste oftast ställas sam-

man för hand och matas in manuellt i systemet. Därför måste datorlösningen konstrueras 

så att det på ett enkelt sätt går att registrera manuell information. Den information som 

hämtas från andra datorsystem behöver oftast ett mellansystem (middle-ware) för att över-

sätta data från en form till en annan. Ambitionen bör vara att konstruera gränssnittet mel-

lan BSC-lösningen och tillgängliga databaser så att kvaliteten på datan säkerställs automa-

tiskt. IT-stödet bör vara väl genomarbetat gällande hur det kommer åt, får tillbaka och pre-

senterar information och bör underlätta inmatningen av mål (Olve et al. 2003). 

Det är också viktigt att på ett enkelt och direkt sätt visa resultaten av mätningarna som ut-

förs. Ett utmärkt exempel är Jönköpings läns landsting som visualiserar sina styrkort i ett 

spindeldiagram för att ge en koncentrerad bild av mål och uppnådda prestationer. Måtten 

skiljer sig mellan olika verksamhetsområden. För hälso- och sjukvård används 16 mått 

inom fyra perspektiv (Fig 6) 

 

Figur 6. Spindeldiagram, Jönköpings läns landsting (Jönköpings läns landsting, 2005) 
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3.3.2 IT-stöd för strategiska aktiviteter 

I många BSC-lösningar har mätningar och utvärdering framstått som det slutliga steget i 

styrkortsprocessen, men det slutliga steget är aktivitetslistan eller handlingsplanen, inte måt-

ten. Det är inte tillräckligt att bara följa upp och jämföra prestationerna mot tidigare satta 

mål. Syftet med styrkortet är att skapa ett nytt beteende i organisationen så att den avsedda 

strategin kan realiseras. Det enklaste slaget av aktivitetsstyrning i BSC-lösning är att knyta 

”att göra poster” till enskilda mått. Aktiviteten tilldelas sedan till någon som är ansvarig att 

göra den och när den är genomförd markeras den som utförd. Funktionen kan utvidgas till 

at omfatta olika sätt att fördela ansvar och följa upp hur aktiviteterna utförs exempelvis ge-

nom påminnelser och genom att skapa rutiner för en återkopplingsloop och analyserar om 

en viss aktivitet har gett det förväntade resultatet eller inte(Olve et al. 2003). 

3.3.3 Val av IT-stöd 

Det är vanligt att organisationer i ett inledningsskede använder sig av enkla lösningar för 

sitt balanserade styrkort, exempelvis Excel eller Accesslösningar efterhand som BSC-

konceptet utvecklats finns nu att flertal standardlösningar på marknaden. Vid inköp av 

standardprogram är det viktigt att tänka igenom om den logik som systemet bygger på 

kommer att passa företagets kontext och syftet med företagets intentioner med BSC. 

De system som finns kan delas in i fyra kategorier (Olve et al. 2003). 

Enklare BSC-system 

Denna grupp består av vanliga kontorsprogram som Mirosoft Office och består oftast av 

excelbaserade eller acessbaserade lösningar.  Fördelen med en så här enkel lösning är att det 

går snabbt att utveckla dem och att de är billiga. Det är vanligt att företag inledningsvis an-

vänder sig av denna lösning innan investering sker av att mer avancerat system. Inmatning-

en sker oftast helt och hållet manuellt. 

Fristående BSC-program 

Webbaserade lösningar som oftast kan hyras på abbonemangsbasis. Ingen programvara 

behöver inköpas och installeras i den lokala IT-miljön. En nackdel är att fristående pro-

gram är konstruerade med en generisk styrkortstruktur och inte kan anpassas till de lokala 

omständigheterna.  

BSC-funktionalitet i befintliga affärssystem Affärssystemleverantörer utvecklar också 

moduler för BSC, som kan integreras med företagets existerande system. Dessa moduler är 
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oftast mycket säkra att använda då affärssystemleverantörer oftast är finansiellt stabila vil-

ket gör att integrationen mellan systemen oftast är väldigt pålitliga. 

BSC-funktionalitet i process/informationmanagementsystem 

 System som används för att bygga processmodeller och för att analysera processeffektivitet 

eller som hanterar information innehåller ofta någon form av BSC-funktionalitet.   

3.3.4 Metod vid val av IT-stöd 

Följande utvärderingskriterier har identifierats för att göra rätt val av IT-stöd för BSC enligt 

Marr och Neely (2003).   

Företag/produkt 

Det är viktigt att vid utvärderingen undersöka leverantörens bakgrund, trovärdighet och fi-

nansiella styrka. Flexibla prismodeller, licensavgifter och antalet medarbetare som arbetar 

med applikationen är också viktiga aspekter att undersöka.  

Skalflexibilitet  

Förmågan att växa med systemet och lägga till ytterligare styrkort och användare.  

Flexibilitet och anpassning 

Undersök om möjligheter finns att skräddarsy systemet efter organisationens styrkortsde-

sign, om det stöder personliga styrkort och om det klarar anpassning av gränssnitt. 

Funktioner 

Kan systemet allokera individuellt ansvar för mål och mått? Kan det visa om och hur behö-

righet kan administreras? Kan det hantera aktivitetslistor och varningssignaler och kan det 

generera fysiska rapporter? 

Kommunikation och lärande  

Kan systemet presentera information på Intranät och Internet? Går det att lägga in kom-

mentarer? Larmar systemet om ny information finns tillgänglig eller om någon åtgärd för-

väntas?  

Teknisk specifikation  

Fungerar systemet med befintlig infrastruktur? Vilken hård- och mjukvara behövs för att 

driva applikationen?  
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Datapresentation/Användargränssnitt 

Hur ska data presenteras? Det kan variera mycket mellan olika applikationer där några är 

mer grafikbaserade och andra är textbaserade. En av de viktigaste funktionerna är om ap-

plikationen kan presentera strategiska kartor. Om organisationen på ett framgångsrikt vill 

kunna visualisera orsak och verkan effekter är det viktigt att mjukvaran stödjer detta 

Funktionalitetsanalys 

Funktionaliteten syftar på tjänster i systemet exempelvis förmågan att kunna ”borra” sig 

ned i systemet (drill-down), möjligheter att jämföra resultat, statistik- och trendanalysfunk-

tioner  

Service  

Vilka ytterligare tjänster kan leverantören erbjuda? Exempelvis utbildning och support. 

Framtiden  

Vilka framtidsplaner finns för applikationen? Kommer nya versioner att släppas och hur 

ofta?  

3.4 Problem i samband med styrkortsarbete 

Ett IT-stöd löser inte automatiskt problem som finns i en organisation. Relationen mellan 

användningen av tekniken och individens föreställning och kunskap skiljer sig åt i olika rol-

ler och på olika nivåer i en organisation (Askenäs, 2006). 

Tidigare studier visar ständigt att man måste ha i åtanke att ny teknik som introduceras inte 

skapar mervärden eller vinster av sig själv utan det sker först när vi omorganiserar arbete 

och verksamhetsprocesser. Produktivitetsvinsterna gör sig ofta inte gällande förrän långt ef-

ter det att innovationen lanserat (Falck 2000; Nilsson & Olve, 2006). 



 

  

Olve et al. (2003) har identifierat problem och barriärer i samband med styrkortsarbete en-

ligt fig. 7. Kolumnen VARFÖR handlar om att skapa motivation, VAD rör frågan om den 

rätta tillämpningen och HUR om att avsätta rätt resurser till BSC-projektet. 

Upplevs som ett temporärt och 
onödigt projekt.

Styrkorten är inte länkade till 
strategin.

Misstankar och rädsla

Bristande uppmärksamhet och 
intresse eftersom andra plikter 
konkurrerar ut BSC.

BSC blir en ritual som uppfattas 
som mindre viktig  
och sambandet med strategin 
är bortglömd.

Olämplig uppfattning avseende vilka
delar av organisationen som BSC ska 
täcka in och för vad de ska användas.
Dålig balans mellan bottom-up 
och top-down.
Mätvärdena svårgripbara 
(eller alldeles för många)

Bristande stöd från ledningen.

Projektet inte introducerat så
att alla inblandade förstår sin del i det.

Stor arbetsbörda

Relationen med annan styrning oklar.

Otillräcklig tid avsatt för BSC-relaterade
uppgifter

BSC blir en sorts mätvärderitual
Brist på lämplig mjukvara

Stagnation – avsedd fortsatt introduktion 
avbruten eller ingen fortgående 
undersökning hur styrkort kan användas 
på andra sätt.

Inte använt för lärande

Varför

Vad

Hur

Under inledande utvecklingsskede Under den fortsatta processen

 

Figur 7 Problem i samband med styrkortsarbete (Olve et al. 2003) 

  

3.5 IT-stödets användbarhet   

En datorapplikation ska göra det lättare för användaren att utföra den uppgift som ska ut-

föras. Förutom att lösa uppgiften ska den kanske också höja kvaliteten på arbetet. Datorn 

ska höja produktiviteten. Produktiviteten avgörs av den effektiva funktionaliteten dvs. in-

teraktionen mellan programmets funktionalitet, programmets användbarhet och den ut-

sträckning i vilken användarens informationsbehov tillgodosetts (Allwood, 1998) 

Tidigare var uppfattningen att produktivitet var programmets förmåga att höja kvaliteten 

på arbetsresultatet enbart beroende på programmets funktionalitet. Med dataprogrammets 

funktionalitet menas programfunktioner som behövs för att lösa aktuella uppgifter, men 
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det är minst lika viktigt att programmet har en bra användbarhet och en bra informations-

försörjning. 

 

Produktivitet

Funktionalitet 
(funktioner

i programmet klarar 
relevanta uppgifter)

Invidualisering

Informationsbehov 
(användaren 
har tillgång till 

lämplig information 
för att kunna

lösa sina uppgifter)

Anpassning Användarvänlighet Acceptans Kompetens

Användbarhet

Hjälpresurser
Förenlighet med 

människans 
mentala funktioner

Åtkomlighet
 

Figur 8 Produktivitet (Alwood, 1998) 

  

3.5.1 Funktionalitet 

Funktionalitet innebär att IT-stödet skall innehålla de funktioner som behövs för att utföra 

de aktuella arbetsuppgifterna. 

3.5.2 Användbarhet 

I forskningslitteraturen finns många definitioner av begreppet användbarhet. Jag har valt att 

använda Allwodds (1998) definition som ser användbarhet som en interaktiv egenskap  

Allwodd(1998) delar upp begreppet användbarhet i fyra delar: anpassning, användarvänlig-

het, användaracceptans och användarkompetens. 

Anpassning 

Anpassning innebär att funktionerna är utformade på ett sätt som följer strukturen hos den 

uppgift som användaren ska lösa. Detta kan vara lättare att genomföra i specifikt företags-

utvecklade program där uppgiftens exakta karaktär blir mer tydlig än i generiska program 

där den kan vara svårare att förutse. 
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Användarvänlighet 

Åtkomlighet  

Åtkomlighet i programmet är också en viktig aspekt dvs. hur effektivt man kan flytta sig 

från en del av programmet till en annan och att programmet är lättillgängligt. 

Förenlighet med människans mentala funktionssätt  

En viktig aspekt på användarvänlighet är programmet ställer krav på användaren som är 

förenliga med och ger stöd för användarens sätt att agera mentalt. Exempelvis måste den 

mängd information som användaren måste hålla aktuell i medvetandet vid ett visst tillfälle 

för att kunna interagera med programmet inte överskrida vad användaren klarar av att 

uppmärksamma vid ett visst ögonblick. Programmet bör inte uppmuntra till fel genom att 

kräva svar som strider mot användarens förkunskaper. 

Individualisering  

Individualisering kan också göra programmet mer användarvänligt. Eftersom människor är 

olika är det viktigt att programmet stödjer olika typer av användare. 

Hjälpresurser 

Kvaliteten på hjälpresurserna är en annan aspekt av användarvänlighet. Effektiva hjälpre-

surser bör finnas tillgängliga i form av pappersdokumentation, support eller hjälpfaciliteter i 

programmet såsom ”undo”, ”redo” och historikfunktioner. 

Användaracceptans 

Det är viktigt att användarna är välvilligt inställda till programmet och har en hög motiva-

tion att använda det. Saknas den nödvändiga motivationen och välviljan till programmet är 

risken stor att användaren inte lär sig att använda det, eller använder det på ett slarvigt och 

oengagerat sätt. 

Användarkompetens 

Det är viktigt att användaren har tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med datorn 

på rätt sätt. Detta kräver en effektiv utbildning av systemet. 

3.5.3 Informationsförsörjning 

Det är viktigt att analysera informationsflöden och samarbetsformer i organisationen och 

att identifiera ineffektiva delar av informationshanteringen. IT-stödet skall bidra till att öka 
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effektiviteten i organisationens informationsflöden och det bör också bidra till att öka 

medarbetarnas välbefinnande. 

 

4 Övrig teoretisk bakgrund 

I kapitlet redogörs den teori som utöver den teori som beskrivs i kapitel tre används för 

att analysera resultatet av studien; mål och mätningar, olika faser i ett datoriserings-

projekt och säkerhetsaspekter vid val av programvara. 

4.1 Mål och mätningar 

För att framgångsrikt styra en verksamhet behövs definierade mål. Dessutom måste man 

känna till resultatet av verksamheten i förhållande till målet, vilket kräver mätningar eller 

bedömningar (Persson 2005). 

Men hur många mått behövs i ett styrkort? Collin (2003) anser att antal mätvärden inom 

varje perspektiv i det balanserade styrkortet bör vara 4-6. Det totala antalet mätvärden är 

mest optimalt vid ca 20 variabler som mäts regelbundet.   

Ett styrkort ska ha en blandning av mått som talar om vad vi gör och mått som talar om 

vad vi uppnår. Resultatmått fångar normalt endast processers slutresultat. Men en organisa-

tion behöver också följa upp vad som händer nu, exempelvis förändringar i kunders och 

medarbetares attityder (Olve et al. 2003). 

Att besluta om vilka mått som ska användas i styrkortet upplevs ofta som mycket svårt. 

Mått kan beskrivas som den beskrivning av de aspekter på organisationens aktiviteter som 

är mest kritiska för långsiktig framgång. Hanteringen av mätvärdena måste vara användar-

vänligt och inte alltför komplicerat. Fakta måste registreras, verifieras och vara tillgängliga. 

En viktig del i styrkortsprocessen är att skapa intresse och uppmärksamhet för målen i hela 

organisationen (Olve et al., 2003) 

4.2 Olika faser i datoriseringsprojekt 

Större användbarhet i systemet höjer effektiviteten i utnyttjandet. Vid anpassning av pro-

gram till en bestämd organisation är det viktigt att ge ordentlig information till användarna 
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och få en god acceptans från dem. Ett programutvecklingsprojekt består av flera händelser 

och enligt Allwood (1998) kan de delas in i följande skeden. 

Initieringsfasen 

Den första delen av införande och utveckling av applikationsprogram börjar med initie-

ringsfasen. Någon i organisationen uppmärksammar i denna fas ett förändringsbehov och 

man tror att en datorisering utgör en lösning på detta behov. Ett sätt att öka acceptansen 

för systemet är att ha med användarna i utvecklingsarbetet, både för att bidra till acceptans 

och användarvänlighet. Det är viktigt att i ett tidigt skede göra en genomtänkt tidplanering 

för projektet 

Projekteringsfasen  

I projekteringsfasen specificeras utifrån olika utredningar vilka krav som ska ställas på sy-

stemet en s.k. kravspecifikation. Den innehåller vilka vad systemet skall klara av vad gäller 

programfunktioner och prestanda.  

I projekteringsfasen genomförs också en analys som Allwood (1998) kallar verksamhets-

analys och som jag framöver väljer att kalla systemanalys. Systemanalys innebär att en ana-

lys genomförs av informationsflöden och samarbetsformer i organisationen och vilka delar 

i det befintliga systemet som är ineffektiva när det gäller informationshantering. Det är 

också viktigt att klargöra vilka delar som är lämpliga att datorisera och vilka som inte är det.   

En annan viktig åtgärd i projekteringsfasen är att lära känna de tilltänkta användarna. Aktu-

ella befattningar, vilka svårigheter som finns i det befintliga programmet samt tidigare da-

torerfarenheter. Detta kan göras exempelvis genom intervjuer med användarna. 

Konstruktionsfasen 

I konstruktionsfasen genomförs det konkreta utvecklingsarbetet. Datorprogrammet skrivs 

alternativt modifieras för att passa in i organisationens sammanhang samt testas om det 

fungerar. Konstruktionsfasen finns inte beskriven i denna uppsats. 

Drift- förvaltnings- och utvärderingsfasen 

När systemet satts i drift inträder drifts- förvaltnings- och utvärderingsfasen. Under denna 

fas bör användarna ges möjlighet att ge synpunkter på hur programmet fungerar exempel-

vis genom kortare enkäter. Drifts- förvaltnings- och utvärderingsfasen kommer inte att be-

skrivas och analyseras i denna rapport. 
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4.3 Säkerhet 

Vid införande av ett nytt IT-stöd finns också säkerhetsaspekter att beakta. Informationssä-

kerhet handlar om att säkerställa informationens integritet och tillgänglighet, samt den kon-

fidentialitet som omgärdar informationen. Att informationens integritet kan säkerhetsställas 

innebär att vi kan veta att informationen inte har förändrats annat än av dem som vi har 

tillåtit att förändra den och delvis kan vi följa förändringarna på ett sätt som gör det möjligt 

att granska förändringshistorien. Att informationen är tillgänglig är beroende av driften av 

systemen och de olika typerna av behörighetslösningar och metoder för att hantera eventu-

ella avbrott. Konfidentialiteten rör helt enkelt vem som får ta del av informationen och hur 

organisationen säkerställer att endast dessa får ta del av informationen.(Lundblad, 2005). 

Nedan beskrivs kortfattat några tekniska lösningar för att öka säkerheten. 

4.3.1 VPN 

VPN är en förkortning av Virtual Private Network - ett nät som byggs upp med hjälp av 

säkra kopplingar. Grundtanken med ett VPN är att skapa ett säkert närverk mellan punkter 

i ett öppet nätverk vilket ger säkrare och bättre kontroll (Lundblad, 2005). 

4.3.2 SSL 

SSL (Secure Sockets Layer) är en standard för kryptering av bland annat webbtrafik. För att 

använda SSL behövs ett SSL-certifikat. Man använder SSL för att säkra internettransaktio-

ner och för att säkra annan trafik som till exempel filöverföring eller e-postöverföring. Det 

SSL gör, är att det skapar en kanal mellan två maskiner eller till exempel mellan dig som 

användare och en server. När data skickas till servern så krypteras den medan den blir 

oförändrad om du överför data mellan två klienter. SSL lägger även till digitala signaturer 

för att identifiera server och användare (Wikipedia 2007). 

4.3.3 Deponering av källkod 

Källkod är den skrift, de uttryck eller andra tecken som upphovshavaren formulerat till ett 

datorprogram. Eftersom källkoden kan avslöja hur datorprogrammet har konstruerats, är 

den också mycket skyddsvärd. Om man inte har kontroll över källkoden kan det vara 

omöjligt att förvalta och utveckla ett datorprogram. Källkodsdeposition innebär att ett eller 

flera exemplar av källkoden lämnas till förvar för att det skall vara möjligt att vid behov 

kunna komma åt källkoden och därmed säkerställa möjligheter till underhåll och utveckling.  
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Ett sådant avtal innebär att företaget får tillgång till källkod och tillhörande dokumentation 

om leverantören bryter mot avtalet, slutar sälja IT-stödet eller träder i likvidation (IT-

kommisionen, 2001).   

4.3.4 Single sign-on 

Single sign-on är en metod som tillåter en användare att få tillgång till många system genom 

en enda hantering. Genom att skapa ett enda ställe där användaren kan logga in, skapas 

också fördelar för säkerhetsadministratören:  

• Minskning av den administrativa övervakningen genom färre användardirektiv. 

• Förbättrad säkerhet genom större kontroll över användarens inregistrering och in-

klusive möjlighet att lägga till eller ta bort användarreferenser. 

• Färre felaktigheter gjorda av användare som vill gå in i delar av systemet som de 

saknar tillträde till.  

Single sign-on kan också innebära problem, till exempel används gärna lösenord och identi-

fieringskoder som är lätta att komma ihåg och följaktligen underlättar detta för någon obe-

hörig att lista ut och därefter missbruka inloggningsuppgifterna. Ännu en nackdel är att om 

all verifiering går igenom en enda knutpunkt, så blir denna punkt väldigt sårbar (Wylder, 

2004). 

 

5 Praktikertjänst AB 

Här presenteras fallföretaget i studien. Här redovisas en tidigare studie som utförts vid 

implementeringen av det befintliga IT-stödet för BSC i Praktikertjänst. I kapitlet sam-

manfattas också resultatet av intervjuerna och här redovisas de faktorer som bör finnas 

med i ett IT-stöd för BSC. 

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och 

hälso- och sjukvård och har 12400 anställda över hela landet. Praktikertjänst är ett aktiebo-

lag som har en producentkooperativ ram där ägarna själva arbetar på de småskaliga enhe-

terna. 

Huvudkontoret 

Huvudkontoret som finns beläget i Stockholm består av affärsområde Tandvård och af-
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färsområde Hälso- och sjukvård. Affärsområdena stödjer mottagningarna med bland annat 

rådgivning och utveckling. Kontoret består också av tre affärsstödssektioner, Ekono-

mi/Finans, Personal/Administration och Kommunikation. På huvudkontoret arbetar ca 

350 medarbetare 

Affärsområde Tandvård 

Inom Praktikertjänst Tandvård finns cirka 1 450 verksamhetsansvariga tandläkare, ungefär 

50 tandtekniska laboratorier samt några verksamhetsansvariga tandhygienister.     

Affärsområde Hälso- och sjukvård  

Inom Praktikertjänst Hälso- och sjukvård utvecklar och driver 770 verksamhetsansvariga 

läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, sjuksköterskor, barn-

morskor, socionomer, kiropraktorer och dietister mottagningar över hela landet. Huvudde-

len av verksamheterna drivs via vårdavtal på uppdrag av landsting/regioner eller via den 

nationella taxan.  

Företag 

Praktikertjänst Hälso- och sjukvård Företag verkar inom tre segment: närsjukvård, specia-

listsjukvård samt hälsa och företagshälsovård (dotterbolag). Inom koncernen finns ett 20-

tal mindre och medelstora företag (Praktikertjänst 2007). 

5.1 Varför ett nytt IT-stöd? 

Efter det att Praktikertjänst införde balanserade styrkort för tre år sedan har tillfälliga lös-

ningar funnits för dokumentering och uppföljning av styrkorten. Nu har behoven klarnat 

och en permanent lösning är nödvändig. 

IT-stödet skall möjliggöra en effektivare och mer användarnyttig hantering av de balanse-

rade styrkorten än vad som är möjligt med nuvarande system och ska vara en permanent 

lösning av IT-stöd för balanserade styrkort för hela Praktikertjänstkoncernen. 

5.2 Implementering av befintligt system 

En tidigare studie som utfördes när det befintliga IT-stödet för BSC nyligen hade införts 

visar svårigheten med implementering av nya system (Erwing, Granlund, Hjerling & Hul-

tén, 2005). 
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 I studien intervjuades femton avdelningschefer på Praktikertjänsts huvudkontor om infö-

randet. Studien genomfördes genom telefonintervjuer. Resultatet visade att flera av avdel-

ningscheferna inte använde systemet alls i någon större utsträckning 

När det gäller medarbetarnas uppfattning om införandet av verktyget, upplevde många av 

de tillfrågade att de, i alla fall till en början, varit negativa. I början upplevdes verktyget som 

krångligt och svårt att ta till sig. Ny terminologi och den bristande förståelsen för hur verk-

tyget kunde användas i vardagen, samt tveksamhet, noterades av en del intervjuade. Efter 

hand såg många medarbetare dock fördelarna med verktyget. En del medarbetare var inte 

alls involverade i verktyget och hade därför ingen uppfattning om det.  

Flera de intervjuade hade redan då förslag på förbättringar av verktyget 

• Tekniskt behöver verktyget utvecklas, det känns klumpigt.  

• Överskådligheten behöver förbättras så att användarna kan få en helhetssyn över 

styrkortet och dess aktiviteter.  

• En funktion där man kan registrera att man är klar med en uppgift och på detta sätt 

kan meddela andra avdelningar om status och verkningsgrad på uppgiften, var 

önskvärd.  

• Tillgängligheten hade ökat om verktyget fanns på Intranätet istället för, som idag, 

på Internet. 

• Bättre återkoppling på hur verktyget upplevs. 

• Utskriftsmöjligheterna måste förbättras. 

• Bättre tillgänglighet för medarbetarna 

Tillgängligheten har ökat sedan undersökningen utfördes, då verktyget idag finns tillgängligt 

på företagets Intranät. Rapportens slutsatser visade en mycket differentierad användarfre-

kvens och skillnad i acceptans av IT-verktyget hos de intervjuade. Implementeringen hade 

lyckats väl hos vissa av de intervjuade och mindre väl hos andra och att en annan slutsats 

var att det så gott som alltid finns ett motstånd till förändringar.   

5.3 Systemanalys av befintligt system 

5.3.1 Allmänt 

 Det befintliga systemet är ett webbaserat fristående BSC-program som hyrs på abbone-

mangsbasis.  Praktikertjänsts balanserade styrkort upprättas för organisationsenheter på alla 
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nivåer inom verksamheten, från Praktikertjänst som helhet, ingående affärsområden, enhe-

ter för affärsstöd och dotterbolag, ner till sektioner, avdelningar och grupper som ingår i 

dessa. Vid skapandet av systemanalysen har jag haft tillgång till samtliga styrkort vid Prakti-

kertjänsts huvudkontor och i ett dotterbolag. Nedanstående beskrivning består av en 

genomgång av dessa styrkort. 

5.3.2 Uppbyggnad 

Med utgångspunkt i Praktikertjänsts vision och affärsidé, finns ett styrkort för varje organi-

sationsenhet. Styrkortet anger: strategiska mål, avgörande framgångsfaktorer, styrtal och 

måltal. Dessa anges för vart och ett av de sex perspektiven: kunder, utveckling, processer, 

medarbetare, entreprenörer, ekonomi.  

De strategiska målen, ett fåtal för varje perspektiv, är i princip desamma för alla ingående 

enheter som för Praktikertjänst som helhet. Varianter på formulering kan förekomma. 

Exempel: Självklart val när kunden väljer leverantör. 

För varje strategiskt mål har en eller flera avgörande framgångsfaktorer identifierats. 

Exempel: Vi har ett känt varumärke.  

För de strategiska målen fastställs ett eller flera styrtal (kallas ibland nyckeltal) kopplade till 

de avgörande framgångsfaktorerna. För varje styrtal fastställs hur det skall mätas och redo-

visas och vilket måltal som skall uppnås inom en angiven tidsperiod. 

Exempel: Varumärkeskännedom. 

5.3.3 Hur används det nuvarande systemet?  

Det nuvarande IT-stödet för BSC består på huvudkontoret av fyra nivåer, ett övergripande 

styrkort, sju styrkort på affärsområdes och affärsstödsnivå, 19 styrkort på avdelningsnivå 

och 11 styrkort på ämnesnivå. IT-stödet används i dagsläget inte alls på huvudkontoret för 

att mäta resultat utan används endast till att skriva in strategiska mål, avgörande framgångs-

faktorer och måltal och styrtal.  Den del som används mest frekvent är aktivitetslistan.  Vid 

det undersökta dotterbolaget finns ett övergripande styrkort och 11 styrkort på enhetsnivå. 

Det intervjuade vid dotterbolaget använder IT-stödet för att skriva in mål och mätningar i 

större utsträckning hos vissa enheter. 
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Det nuvarande systemet återanvänder inte numerisk information från organisationens 

andra system utan all inmatning sker manuellt. Någon strategikarta finns inte visualiserad. 

Några möjligheter att lämna kommentarer eller synpunkter för att öka kunskapen mellan 

avdelningarna och de olika styrkorten finns inte. Det finns möjlighet för användaren på läg-

re nivå att sätta in sitt styrkort i ett sammanhang genom den trädnivå som finns i det be-

fintliga systemet 

5.3.4 Planering och uppföljning 

All inmatning i systemet sker manuellt men någon uppföljning av de styrtal och måltal som 

finns inskrivna i systemet finns inte då endast en mycket liten del av resultaten matas in 

(2006 finns 0,5 % redovisade). 

Systemet består av en sida per styrkort, med kolumnerna Strategiska mål, Avgörande fram-

gångsfaktorer och styrtal och måltal. Möjlighet finns att lägga in detaljer, aktivitetsplaner, 

mål, mått och mätningar. Någon påminnelsefunktion exempelvis via e-post när informa-

tion inte läggs in i tid finns inte.  

5.3.5 Strategiska aktiviteter   

En enkel aktivitetslista i form av en ”att göra-lista” finns i det befintliga systemet. Någon 

funktion för att allokera ansvar och följa upp hur aktiviteterna utförs exempelvis genom 

påminnelser och genom att skapa rutiner för återkoppling och analyser om en viss aktivitet 

har gett det förväntade resultatet eller inte finns inte. Aktivitetslistan används i stor ut-

sträckning för att planera strategiska aktiviteter och förbättringar. 

5.4 Resultat av intervjuerna 

Åtta medarbetare inom Praktikertjänskoncernen har intervjuats. För att få så stor spridning 

som möjligt har medarbetare valts ut från olika nivåer och från olika verksamheter inom 

koncernen enligt följande. Fyra avdelningschefer och en specialist från huvudkontoret, en 

VD från ett dotterbolag och två medarbetare från en enhet inom samma dotterbolag (en 

verksamhetsanvarig och en sjuksköterska). Resultatet av intervjuerna har delats in under de 

stödfrågor som har använts under intervjuerna.  

Berätta hur ni använder IT-stödet för BSC 

Alla enheter och avdelningar har identifierat strategiska mål, avgörande framgångsfaktorer 
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och mål. På huvudkontoret används IT-stödet huvudsakligen som en aktivitetslis-

ta/handlingsplan för planerade förbättringsaktiviteter. Inga mätningar som är kopplade till 

det balanserade styrkortet utförs i dagsläget. Mätningar utförs sporadiskt på de flesta avdel-

ningar men data plockas direkt från befintliga system och tas manuellt fram av systemför-

valtningen vid varje tillfälle och används inte i samband med styrkortsarbetet.  

”det balanserade styrkort känns i dagsläget inte levande. [ …] Vad 

ska skivas in och hur? [ …] På vår avdelning ligger styrkortstsan-

vändningen nere för tillfället”.  

 Det balanserade styrkortet ses som en belastning av många medarbetare och är inte för-

ankrad överlag. Engagemanget för styrkort behöver öka, många tycker att begreppen är 

krångliga 

”om vi som chefer tycker det är svårt att använda styrkort vad tycker 

då inte medarbetarna?”    

Många av de intervjuade tycker att det är svårt att hitta mål att styra mot som är relevanta 

för avdelningen. Mål och målresultat på det övergripande styrkortet måste finnas så att man 

kan styra mot de målen.  

”eftersom det inte utförs några mätningar på övergripande nivå så 

finns det inte några mål som vi kan styra emot.”   

En av avdelningscheferna tycker att många små punktinsatser gjorts varje år för att stärka 

konceptet men vill se en genomgång av ledningen varje år för att stärka engagemanget. 

På dotterbolaget har alla styrkort identifierat strategiska mål, avgörande framgångsfaktorer 

och mål för avdelningarna och används på vissa enheter också för mätningar.  

 ”efterhand har nyttan med styrkort utkristalliserats och idag an-

vänds de frekvent i många av verksamheterna” [ …] ”Det balanse-

rade styrkortet innehåller allt som vår enhet står för”. 

Uppföljning av verksamheten sker alltid med styrkortsperspektiven som mall.   Den inter-

vjuade VD:n använder det balanserade styrkortet i dialog och uppföljning med enhetsche-

ferna. 

Vilka fördelar ser du med det befintliga IT-stödet?  

De flesta av de intervjuade tycker att aktivitetslistan i det befintliga systemet fungerar bra 
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och är lätt att använda och skriva in i. Översikten där de strategiska målen, avgörande 

framgångsfaktorer och styrtal och måltal finns dokumenterade är översiktlig och bra tycker 

flera av de intervjuade. Det är en stor fördel att man kan läsa andra avdelningars styrkort 

tycker alla de intervjuade. 

”Ibland går jag in på andras styrkort, framförallt för att få inspira-

tion och för att få reda på vad de sysslar med.”   

Vilka nackdelar ser du med det befintliga IT-stödet? 

En av de intervjuade tycker att det befintliga IT-stödet innebär en begränsning för att arbe-

ta optimalt med styrkorten då systemet är mycket enkelt och funktionerna inte speciellt ut-

byggda. 

Inloggningen är besvärlig med många och krångliga inloggningsprocedurer.  

”först ska jag logga in på Intranätet,, sedan klicka mig vidare till det 

balanserade styrkortet, där väntar en ny inloggning med ett nytt 

unikt lösenord och när jag lagt in information ska jag skriva in ytter-

ligare en kod för att spara ändringen jag gjort” 

Flera av de intervjuade påpekade att svårigheten med att länka dokument och att all inmat-

ning sker manuellt. En bättre överblick med mer lättläst grafik önskas, där kopplingen till 

styrkorten är mera tydlig. Att på ett enkelt sätt skriva ut snygga utskrifter och posters att 

använda vid personalmöten och att sätta upp på anslagstavlor var ett önskemål av många 

då dagens IT-stöd ger svårlästa utskrifter och är krångliga att skriva ut. 

Det konstaterades att många funktioner vid hantering av det befintliga systemet inte funge-

rar idag. Exempelvis tekniska brister som att många moment måste göras om flera gånger 

för att till exempel kunna spara dokument. 

Vilka funktioner vill ni se i ett nytt IT-stöd?  

Att aktivitetslistan behöver bli mer dynamisk var ett önskemål från flera av de intervjuade. 

Många vill kunna se en lista på avslutade ärenden exempelvis årsvis och ha möjlighet att 

markera avslutade aktiviteter som är klara i aktivitetslistan men inte ta bort dem.  

Vill gärna se en ”senast ändrad funktion” i dokument som är kopplade till stödet. Vissa do-

kument skall också kunna spärras så att bara den egna avdelningen kan se dem.  
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Styrkortet skall kunna skrivas upp och förstoras på ett enkelt och snyggt sätt för att kunna 

sättas upp på väggen eller för att användas som underlag på möten. 

Önskemål framkom om en bättre struktur och bättre grafisk form. Även en individualise-

ring av styrkortet önskas i form av möjligheten att lägga in egen logga och bild. Ett peda-

gogiskt verktyg för att visualisera sambandet mellan de olika perspektiven för alla medarbe-

tare önskas kanske även att byta namn på styrkortet till något unikt för Praktikertjänst.  

Påminnelsefunktion för att se till att de uppgifter som ska skrivas in skrivs in i rätt tid öns-

kas. 

Möjlighet att koppla samman kvalitetsdiplomeringen (Praktikertjänsts interna kvalitetssy-

stem, författarens anmärkning) och andra utvecklingskonceptverktyg med det balanserade 

styrkortet önskas också 

 ”Sambanden mellan olika verktyg och koncept inom Praktiker-

tjänstkoncernen behöver stärkas så att budskapet till medarbetarna 

inte blir så splittrat.” 

En av de intervjuade vill se styrkortet som ett verktyg som används i det vardagliga arbetet 

och efterlyser därför enkla pedagogiska illustrationer och verktyg, kanske till och med en 

modell som rent fysiskt illustrerar styrkortet och perspektivens relationer till varandra. 

Möjlighet till flexibilitet gällande hur ofta mätningarna skall läggas in i styrkortet är en funk-

tion som flera av de intervjuade tycker bör finnas i ett nytt IT-stöd. 

Ett IT-stöd bör också stödja en dialog om vem som ska ta ansvar för involveringen av 

styrkorten för att öka medvetenheten om dem. En vidare dialog gällande hela Praktiker-

tjänstkoncernen och ledningen efterfrågas också. 

”Samma termer som används i det balanserade styrkortet måste an-

vändas i allt ledningsarbete på alla nivåer i Praktikertjänst för att 

konceptet ska bli verksamt och få genomslagskraft” 

En av de intervjuade vill att det balanserade styrkortet mer ska likna ett Intranät där det ska 

vara möjligt att koppla befintliga dokument på ett enklare sätt och där ett html-gränssnitt 

skulle göra systemet mer användarvänligt. Automatisk uppdatering av styrtal från befintliga 

system och excelfiler önskas.  
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Påminnelsefunktion skulle vara positivt och även enklare inloggningsrutiner men efter som 

endast aktivitetslistan används idag är det svårt att förutsäga vilka funktioner som skulle 

vara användbara för avdelningen säger en av de intervjuade på huvudkontoret. 

”IT- stödet för BSC borde fungera som ett arbetsverktyg som vi an-

vänder dagligen, där är vi inte idag.” 

  En funktion för att kunna koppla processkartor till IT-stödet efterfrågas också. 

5.5 Systemkonstruktion av ett önskat IT-stöd 

Med utgångspunkt från den valda teorin och tillsammans med resultatet av intervjuerna har 

en kravspecifikation (Hultén, Rilde Björkman & Söderlund, 2007) skapats av den projekt-

grupp i vilken författaren ingår och följande kriterier har identifierats som väsentliga för 

upphandling av att nytt IT-stöd för BSC inom Praktikertjänstkoncernen. 

5.5.1  Allmänt 

Balanserade styrkort är ett styrinstrument för ledningen som används vid verksamhetspla-

nering och budgetarbete på huvudkontoret och inom dotterbolagen. På sikt är det också 

önskvärt att ägarverksamheterna använder samma metod. 

Balanserade styrkort är ett hjälpmedel i det ständiga förbättringsarbetet. Det skall tillåta 

medarbetare att dela kunskap och insikter för att förbättra verksamheten.  

Praktikertjänsts balanserade styrkort upprättas för organisationsenheter på alla nivåer inom 

verksamheten, från Praktikertjänst som helhet, ingående affärsområden, enheter för affärs-

stöd och dotterbolag, ner till sektioner, avdelningar och grupper som ingår i dessa. 

Med utgångspunkt i Praktikertjänsts vision och affärsidé, upprättas ett styrkort för varje or-

ganisationsenhet.    

De strategiska målen, ett fåtal för varje perspektiv, är i princip desamma för alla ingående 

enheter som för Praktikertjänst som helhet. Varianter på formulering kan förekomma.  
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5.5.2 Krav och önskemål 

Inledning 

Nedan beskrivs de grundläggande krav (skall) och önskemål (bör) som ett IT-stöd för ba-

lanserade styrkort förväntas uppfylla, tvingande krav på säkerhet och integration med Prak-

tikertjänsts övriga IT-miljö samt övriga krav på leverantören och kringtjänster. 

5.5.3 Grundläggande krav och önskemål 

Antal användare 

IT-stödet skall kunna klara minst 6 000 användare/läsare och 750 administratö-

rer/redigerare. I ett inledningsskede blir det dock betydligt färre användare och administra-

törer. 

Antal styrkort 

IT-stödet skall kunna hantera minst 500 styrkort. En framtida tänkbar utbyggnad är att in-

föra personliga styrkort vilket innebär att IT-stödet bör kunna hantera minst 6 500 styrkort. 

Användarvänlighet 

IT-stödet skall vara enkelt och användarvänligt. Det skall nås från Intranätet utan ytterligare 

inloggning. Det bör vara möjligt att söka ett specifikt styrkort med Intranätets sökfunktion. 

Det bör finnas en samordning med och integration av funktioner för dokumenthantering, 

ärendehantering och grafisk beskrivning av verksamhetens processer. 

I en del IT-stöd finns omfattande funktioner för balanserade styrkort och i andra utgör ba-

lanserade styrkort endast en begränsad del av ett mer omfattande paket av verktyg. Det bör 

i dessa fall finnas möjlighet att ”koppla bort” funktioner som inte behövs eller önskas för 

att göra hanteringen för den vanlige användaren så enkel som möjligt. 

Det bör finnas en startsida för balanserade styrkort som stämmer överens med Intranätet i 

sin grafiska utformning och det skall vara lätt och logiskt för användaren att hitta sina 

styrkort och att läsa, redigera och skriva ut dem. 

IT-stödet skall kunna användas både på huvudkontoret, på dotterbolagen och i ägarverk-

samheterna. Detta är vitt skilda verksamheter med olika förutsättningar när det gäller fokus 

i verksamheten, tillgång till IT-kompetens, datormognad etc. Antalet medarbetare varierar 

från en eller två personer till flera hundra. Det finns också en stor spridning när det gäller 
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befintliga IT-system. Det ställs därför mycket höga krav på flexibilitet hos IT-stödet för ba-

lanserade styrkort. 

Mätvärden 

IT-stödet skall kunna använda numerisk information från interna och externa källor genom 

manuell inmatning, semiautomatik (import från fil) och helt automatiskt. Möjlighet till im-

port av historisk data bör finnas. Intervall för hämtning av mätvärden skall kunna sättas in-

dividuellt till år, månad, vecka, eller dag. 

Grafisk presentation 

IT-stödet skall grafiskt visa hur vision, affärsidé, värdegrund och strategiska mål hänger 

samman med avgörande framgångsfaktorer, aktivitetsplaner, styrtal och måltal. Det skall 

vara lätt att ändra i grafiken och att byta namn på dessa begrepp. 

Det skall vara möjligt att ge varje styrkort en särskiljande grafisk utformning, t.ex. genom 

att lägga in respektive dotterbolags logotyp. 

Användaren skall ha stora möjligheter att välja hur resultat presenteras. Det skall finnas 

möjlighet att presentera resultat numeriskt i tabeller och grafiskt i olika form av diagram. 

Det skall finnas en flexibel ”verktygslåda” med olika tabelltyper, hjälpmedel för trendanalys 

och möjlighet att jämföra flera talserier, t.ex. resultat från olika år. Möjligheterna bör mot-

svara dem som finns i kalkylarksprogram som Excel och motsvarande. 

Hierarkisk uppbyggnad 

Styrkorten skall ordnas hierarkiskt efter organisationsstrukturen och/eller efter en process-

orienterad beskrivning av verksamheten. Det skall vara lätt att ändra i strukturen när orga-

nisationen och/eller processerna förändras. Varje styrkort på lägre nivå skall relatera till 

styrkortet på högre nivåer på ett logiskt och pedagogiskt sätt. Användaren skall kunna se 

och systemadministratörer skall kunna hämta information från styrkort på alla överliggande 

nivåer. Det skall också vara möjligt att se andras styrkort eller delar av dem (beroende på 

behörighet) och att jämföra sina resultat med andra. 

Det bör framgå (t.ex. med färgkoder eller på annat sätt) vilken information som är specifik 

för den egna enheten och vilken som är gemensam med (hämtad från) överliggande nivå. 

Det gäller i första hand strategiska mål och avgörande framgångsfaktorer, men kan också 

gälla aktivitetsplaner, styrtal, måltal och mätresultat. 
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För systemadministratörer med särskild behörighet skall det också vara möjligt att ”borra” 

sig ned i systemet och jämföra resultat, skapa statistik och göra trendanalyser. 

Påminnelser 

Det bör finnas en funktion för automatiska påminnelser för: 

• manuell eller semiautomatisk inrapportering av data 

• uppdatering av måltal 

• färdigtidpunkter i aktivitetslistor. 

Detta kan exempelvis åstadkommas genom att IT-stödet genererar e-postmeddelanden. 

Historik 

Det bör finnas möjlighet att arkivera aktivitetsplaner och att aktivera och inaktivera (ned-

prioritera) genom att exempelvis färgkoda eller sortera aktiviteter i valfri ordning. 

Utskrifter och rapporter 

Det skall vara enkelt för en systemadministratör att anpassa utskrifter och rapporter från 

systemet. En funktion som underlättar generering av presentation i PowerPoint bör finnas. 

Rapporter och presentationer skall automatiskt förses med datum, ”senast ändrad” eller 

annan form av identifiering av utgåva. Det skall finnas möjlighet att länka dokument. Vilka 

filformat som stöds skall vara klarlagt. 

5.5.4 Krav på säkerhet och integration 

Intranät 

Användaren skall kunna nå IT-stödet via Intranätet (EPiServer). 

Single sign-on 

Användaren skall endast behöva logga in på Intranätet. Praktikertjänsts Intranät kontrolle-

rar användarens behörighet mot den koncerngemensamma katalogtjänsten som är en single 

sign-on lösning. 

Drift 

Leverantören av IT-stödet skall ange om driften måste skötas av leverantören eller om 

Praktikertjänst kan sköta den. Alla förutsättningar, ekonomiska såväl som andra, skall be-

skrivas. 
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Anslutning över Internet 

Oavsett om driften av IT-stödet sköts av leverantören eller av Praktikertjänst skall anslut-

ning mellan leverantören och Praktikertjänst ske via en säker förbindelse, s.k. ”virtuellt pri-

vat nätverk” (VPN). Praktikertjänst skall kunna välja säkerhetsnivå på webbtrafiken t.ex. 

genom kryptering med hjälp av SSL, inställning av giltiga spann för ip nummer etc. 

Integration mot befintliga system 

IT-stödet skall ha effektiva hjälpmedel för att kunna bygga applikationer för att automatiskt 

hämta resultat i sifferform från interna (t.ex. ekonomi- och personalsystemen) och externa 

system (t.ex. Nöjd Kund-Index) där dessa genereras. Gränssnittet skall vara utformat så att 

hög säkerhet i datakvaliteten uppnås.  

Informationsklassning 

Praktikertjänsts klassningssystem för information skall kunna appliceras i IT-stödet: 

• öppen information (det är fördelaktigt för Praktikertjänst om denna typ av informa-

tion sprids) 

• intern information (det är till nackdel, men inte till allvarlig skada för Praktikertjänst 

om denna typ av information sprids) 

• konfidentiell information (det är olagligt eller det kan leda till allvarlig skada för 

Praktikertjänst om denna typ av information sprids till andra än adresserade). 

Deponering av källkod 

Leverantören av IT-stödet skall vara beredd att teckna avtal om att deponera källkod och 

tillhörande dokumentation hos Stockholms Handelskammare eller motsvarande arrange-

mang. Leverantören skall ange om ett sådant avtal redan finns för andra kunder. 

Ett sådant avtal innebär att Praktikertjänst får tillgång till källkod och tillhörande dokumen-

tation om leverantören bryter mot avtalet, slutar sälja IT-stödet, träder i likvidation eller 

ställer in sina betalningar. 

5.5.5 Övriga krav 

Licensiering 

Leverantören av IT-stödet skall redovisa modell och kostnaden för licenser. Kostnad för 

koncernlicens, dvs. fri användning utan begränsning av antal användare och systemadmi-

nistratörer skall redovisas. Leverantören skall också redovisa alla tillkommande licenskost-
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nader, t.ex. för nödvändiga serverlicenser eller för att leverantören använder en utveck-

lingsplattform från tredje part. 

Användardokumentation 

Leverantören av IT-stödet skall tillhandahålla användardokumentation på svenska i elek-

tronisk form och hålla den uppdaterad i takt med utveckling av nya versioner samt anpass-

ningar som görs för Praktikertjänsts räkning. 

Utbildning 

Leverantören av IT-stödet skall tillhandahålla initial utbildning av systemadministratörer 

och användare. Kostnader för sådan utbildning samt tillhandahållande av utbildningsmate-

rial för intern användning skall anges. 

Support 

Leverantören av IT-stödet skall tillhandahålla sedvanligt stöd för systemadministratörer 

och användare. Kostnaden skall anges. 

Leverantörens ekonomi och stabilitet 

Leverantören av IT-stödet skall ha en stabil ekonomi och tillfredsställande resurser för att 

säkerställa utveckling, support och drift av IT-stödet på längre sikt. 

 

6 Analys och diskussion 

Här analyseras den empiri som insamlats. Resultatet i kapitel 5 kopplas till den teori 

som redovisas i kapitel tre och fyra. Analysen omfattar både det befintliga IT-stödet och 

det nya IT-stödet.  

6.1 Funktionalitet 

I resultatet av intervjuerna noteras både negativ och positiv respons angående funktionerna 

i det befintliga IT-stödet. De intervjuade som inte använder styrkort fullt ut, tycker att sy-

stemet är bra som det är, och de som kommit lite längre i sin styrkortsanvändning efterfrå-

gar flera funktioner. De största bristerna som påpekas av flera intervjuade var att det inte 

finns möjlighet att utföra automatiska uppdateringar av mätningar och att aktivitetslistan 

borde vara mer dynamisk. 
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Aktivitetslistorna är den del i det befintliga systemet som används mest av de intervjuade 

och här har de undersökta avdelningarna och enheterna kommit långt. Aktivitetslistorna 

används för planering av förbättringsaktiviteter i stor utsträckning. Aktivitetslistor utgör 

grunden för allt styrkortsarbete, men mätningarna får inte glömmas bort. Det nya IT-stödet 

behöver fokusera på att införa gemensamma mätningar och kommunicera dem till alla 

medarbetare. Min rekommendation till Praktikertjänst är att skapa/upphandla ett IT-stöd 

där funktionerna är just ”balanserade” inte bara när det gäller perspektiven utan också när 

det gäller balansen mellan mått, mätningar och strategiska aktiviteter. 

De flesta av de funktioner som efterfrågades sammanfaller väl med Olve et al. (2003) upp-

fattning om vad som bör finnas med i ett nytt IT-stöd. Exempelvis att automatiskt hämta 

information från andra datakällor och påminnelsefunktioner när data inte matas in i rätt tid.   

Att få en bra funktionalitet kräver att många delar måste falla på plats. Den kravspecifika-

tion som redovisas i kapitel 5.5 visar fyrtiofem olika krav som bör uppfyllas i ett nytt IT-

stöd, antingen som skall-krav eller bör-krav. Vid upphandling av IT-stödet är det troligtvis 

en stor fördel att välja ett system där helhetsbilden blir den viktiga faktorn och där i alla fall 

bör-kraven blir flexibla för att helheten skall fungera. 

Det är därför viktigt att påpeka att ett nytt IT-stöd inte är en lösning i sig för att skapa ett 

framgångsrikt och användbart BSC utan bara en av många faktorer för att det ska lyckas. 

Tidigare forskning (Marr et al., 2003 & Olve et al., 2003) intar till och med en något kritisk 

hållning mot IT-stöd och menar att om man väljer att skaffa ett IT-stöd ska beslutet endast 

baseras på programmets funktionalitet och inte förvänta sig att IT-stödet ökar styrkorten-

gagemanget.   

6.2 Användbarhet   

Allwood (1998) menar att användbara datorprogram är utformade på ett sätt som innebär 

att funktionerna följer strukturen hos den uppgift som användaren ska lösa. Flera av de in-

tervjuade menade att logiken i det befintliga IT-stödet kunde vara bättre och det är även 

min uppfattning att en intuitiv struktur inte finns i programmet.   

Det nya IT-stödet skall vara implementerbart både på huvudkontoret, på dotterbolagen 

och i ett senare skede även ägarverksamheterna. Detta innebär att stora variationer före-

kommer i form av vitt skilda verksamhetsområden, olika befintliga system och väldigt stora 

variationer i storlek på enheterna. En stor flexibilitet krävs därför av det valda systemet. 
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Det finns både för och nackdelar med ett så stort system. Fördelen med ett stort system är 

att jämförelse kan göras mellan olika enheter och att en helhetsbild inom koncernen kan 

utvecklas. Risken är stor att ett system som skall tillgodose så många olika verksamheter 

och innehålla så mycket information inte blir ett optimalt system för alla, systemet kan bli 

för komplext för att till exempel ägarverksamheterna ska se nyttan med systemet och styr-

ningen top-down kan bli för dominerande. Ute i ägarverksamheterna finns oftast inte nå-

gon administrativ resurs för att utföra de arbetsuppgifter som krävs i samband med 

styrkortsarbete utan detta arbete sker vid sidan av den ordinarie kliniska verksamheten. Om 

det är Praktikertjänst ambition att IT-stödet även ska användas av ägarna är det mycket vik-

tigt att användbarheten och enkelheten i systemet betonas och att delar som inte är relevan-

ta kan kopplas bort. Det är också väsentligt att skapa möjligheter så att mätningar kan utfö-

ras automatiskt från befintliga system.  

Olve et al. (2003) menar att det ibland förväntas att styrkortsmåtten skall vara enhetliga 

tvärs igenom organisationen och kunna tolkas på samma sätt som siffrorna i den ekono-

miska redovisningen, men i praktiken gör omständigheterna i olika organisatoriska enheter 

det naturligt att använda starkt skiljaktiga mått.  

De intervjuade visade ett brett spektra på användaracceptans och vilja att använda IT-

stödet. Användaracceptansen var större vid det dotterbolag som medverkat i studien än ge-

nerellt vid huvudkontoret, anledningen till detta kan det bara spekuleras i, men en anled-

ning kan vara att målen i dotterbolaget (sjukvårdverksamhet) känns mer verksamhetsnära 

och mer relevanta för verksamheten. Allwood (1998) och Olve et al. (2003) är överens om 

att användaracceptansen och den nödvändiga motivationen och välviljan till programmet är 

viktig för att det ska användas på rätt sätt.  

Många av de intervjuade anger förbättringsförslag på vad som skulle göra ett nytt IT-stöd 

mer användarvänligt vilket visar på ett stort engagemang och en vilja att utveckla styrkorts-

konceptet.  

Min uppfattning är att IT-stöd ofta brister i informationsdesign. Det ät viktigt med rubriker 

som ger förståelse, och som framhäver de viktigaste delarna. Genom att sedan skapa en 

tydlig läsriktning i logisk följd, tillsammans med en struktur som skiljer delar från varandra 

men även ger ett sammanhang av informationen, ökar användbarheten väsentligt vilket 

sammanfaller med Allwoods (1998) uppfattning om vikten av intuitiv och logisk följd av 

arbetsuppgifterna i en datorapplikation. 
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6.3 Informationsförsörjning 

I teorigenomgången påvisar Marr och Nealy (2003) tre anledningar för att använda IT-stöd 

för BSC: dataintegration, dataanalys och kommunikation. I det befintliga styrkortet finns 

det inte möjlighet att utföra någon av de tre. Jag håller med om att det är väsentligt att fo-

kusera på dessa punkter vid införandet av ett nytt IT-stöd. 

Majoriteten av de intervjuade vid huvudkontoret ansåg att styrkortsarbetet inte kommuni-

cerades ut tillräckligt tydligt för att stärka konceptet och överlag fanns en osäkerhet hos fle-

ra av de intervjuade om anledningen till styrkortsarbetet över huvudtaget. Övergripande 

mätningar för hela organisationen finns inte i dagsläget vilket gör hela konceptet otydligt.  

Strategikartor (fig 8) var ett begrepp som inte var känt i organisationen. Olve et al. (2003) 

menar att strategikartor möjliggör att medarbetarna blir mer strategifokuserade och får 

bättre förståelse för affärslogiken och jag håller med om att så är fallet. Vid intervjuerna 

kunde jag se att vissa av de intervjuade hade svårt att se helhetsnyttan med styrkorten och 

min uppfattning är att helhetssynen och ”den röda tråden” i styrkortsarbetet är väsentlig 

för att styrkorten ska ge synergieffekter och bli det kraftfulla verktyg som det i vissa fall kan 

vara. Detta kräver dock att strategikartor eller liknande används systematiskt vid lednings- 

och personalmöten. En av de intervjuade efterfrågade just en modell som åskådliggör logi-

ken i styrkorten, men kände inte till begreppet strategikartor. Den intervjuade (VD i dot-

terbolag) hade en klar uppfattning om vikten av att kommunicera ut styrkorten och att all-

tid tala i styrkortstermer, så att alla medarbetare ser sin egen del i helheten och ser de stra-

tegiska sambanden. 

Genom att i ett IT-stöd grafiskt kommunicerar ut resultaten av mätningar på ett lättförståe-

ligt sätt så kommer helhetssynen att öka.   
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Figur 9 Exempel strategisk karta vid Praktikertjänsts huvudkontor   

 

Dotterbolaget som medverkade i studien använde sig av måltal och styrtal på ett mer sys-

tematiskt sätt på vissa enheter och där påtalade de intervjuade att en styrkortskultur var på 

väg att utvecklas. 

En positiv grundinställning till arbetet med BSC fanns också på huvudkontoret, men 

många av de intervjuade uttryckte frustration över att inte riktigt ”greppa konceptet”.  De 

fann sig frågande till vilka mått som skulle mätas och vilka gemensamma mål som fanns. 

Flera av de intervjuade berättade att de inte mätte någonting i det balanserade styrkortet 

men berättade sedan längre fram i intervjun om ett flertal olika mätningar som utfördes på 

avdelningen, men där mätningarna inte var kopplade till det balanserade styrkortet utan 

togs upp på avdelningsmöten där de diskuterades och analyserades. Min tolkning av detta 

fenomen är att BSC i många fall ses som ett isolerat projekt som utförs utanför den vanliga 

verksamheten och att relationen med annan styrning anses oklar. Olve et al (2003) beskri-

ver detta som att BSC blir en ritual som uppfattas som mindre viktig och meningsfull och 

där sambandet med strategin blir bortglömd. Bristande intresse eftersom andra plikter kon-

kurrerar ut BSC-relaterade uppgifter är andra orsaker som tas upp i teoriavsnittet. 

Vissa av de intervjuade hade dock tagit till sig styrkortstänket och visade stor optimism och 

efterfrågade nu nya verktyg såsom automatiska uppdateringar, påminnelsesystem och 
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kopplingar till dokumenthanteringssystem och processkartor vilket stämmer väl med de 

funktioner som beskrivs som viktiga i teoriavsnittet. 

6.4 Analys av övriga faktorer för ett lyckat styrkort 

Syftet med denna rapport är att identifiera de faktorer som bör finnas med i ett användbart 

IT-stöd för BSC. Trots det hamnar fokus hela tiden, både under intervjuerna och i teoriav-

snittet på frågor om motivation, styrkortskultur, svårgripbara mätvärden och ledningsenga-

gemang.  Min tolkning är därför att tyngdpunkten för Praktikertjänst, för att skapa en le-

vande styrkortskultur och för att skapa ett framgångsrikt IT-stöd, bör ligga på att kommu-

nicera BSC systematiskt med medarbetarna för att stödja dem i styrkortsarbetet.  

Det är också av stor vikt att införa gemensamma, relevanta mätningar för hela organisatio-

nen såväl som unika relevanta mål för varje enhet. Olve et al. (2003) menar att diskussioner 

om strategi och mål måste föras över hela företaget och när det gäller affärsdrivande enhe-

ter inom en koncern ska styrkort och strategiska kartor återspegla enheternas affärslogik och 

strategier. Men samtidigt måste de synergier visas som finns tack vare koncerntillhörigheten. 

Om Praktikertjänst identifierar de fokusområden som visar koncerntillhörigheten och kan 

mäta dem i det övergripande styrkortet och samtidigt stödja de unika förutsättningar som 

finns på olika avdelningar, enheter och ägarverksamheter finns stora potentialer för att sy-

nergieffekterna blir positiva och värdeskapande.  Olve et al. (2003) menar att om det över-

gripande styrkortet är en summa av enheternas styrkort är det en stor risk att organisatio-

nen går miste om möjliga synergieffekter. Den totala summan för ett företag måste vara 

större än dess delar. I stället bör det övergripande styrkortet visa hur delarna passar sam-

man så att enheterna tillsammans blir starkare än de är som enskilda delar. 



 

  

 

Olve et al. (2003) har skapat en modell med sex faktorer för ett framgångsrikt styrkort och 

nedan har en analys utifrån modellen och av resultaten från intervjuerna i Praktikertjänst 

enligt dessa sex faktorer. 

 

 45

 

 

 

 

 

 

Fig 7 Sex framgångsfaktorer för ett lyckat styrkort (Olve et al. 2003) fritt tolkade ur  

Praktikertjänsts perspektiv   
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och kommuniceras 
ut bättre.  

6.5 Metodanalys och metoddiskussion 

Systemsynsättet utgår från att relationen mellan helhetens delar är väsentlig genom anta-

gandet att helheter alltid avviker från summan av dess delar. Ett BSC och sambandet mel-

lan de faktorer som påverkar om styrkortsarbetet är framgångsrikt eller inte visar detta tyd-

ligt. Fungerar inte alla faktorerna tillfredställande så kan det ge negativa synergieffekter 

(1+1+1=2) och det balanserade styrkortet fungerar mindre effektivt än vad som förvänta-

des. Om däremot alla faktorer fungerar skapas positiva synergieffekter (1+1+1=4) och 



 

  

styrkortarbetet blir en motor som får företaget att nå sina mål och skapar den helhetssyn 

och flexibilitet som eftersträvades vid införandet av BSC (fig 9). 

IT-stöd

Dialog

Roller

Gemensamma 
mål &mätningar

Styrkortskultur

+
+

+

+

+

+

+ +
+

+
+

++
+

+

Positiva synergieffekter

+
+

+

 

Figur 10 Positiva effekter uppstår när alla indikatorer samverkar (egen tolkning) 

 

Arbnor och Bjerke (1994) antar i systemsynsättet att verkligheten är uppbyggd av kompo-

nenter som är ömsesidigt beroende av varandra och därför ej kan summeras. Det är upp-

byggnaden som ger synergieffekter. Vad som krävs för att få en helhetsbild och att en för-

klaring (eller förståelse) för en viss situation är att man sätter in den i ett helhetsperspektiv. 

Här har studien visat att IT-stödet för balanserat styrkort endast är en indikator för att få 

synergieffekter och att andra komponenter som hade behövts undersökas för att få en hel-

hetssyn i studien är exempelvis styrkortskommunikation, målstyrning och ledningsengage-

mang. Indikatorn ”IT-stöd” är inte en tillräcklig ”orsak” för en viss effekt.  
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7 Slutsatser  

Här redogörs de slutsatser som kan dras av studiens resultat. Avslutningsvis redogörs 

även förslag till fortsatt forskning. 

För att knyta samman uppsatsen återger jag här den problemformulering som legat till 

grund för studien: Vilka faktorer bör beaktas vid val av ett IT-stöd för balanserat 

styrkort för att kunna genomföra ett framgångsrikt styrkortsarbete? 

Ovanstående problemfråga resulterade i syftet med studien som är att identifiera de fakto-

rer som bör finnas med i ett användbart IT-stöd för balanserat styrkort efter de förut-

sättningar och önskemål som finns i ett vårdbolag.  

Min allmänna slutsats är: 

De faktorer som bör finnas med vid val av ett användbart IT-stöd för balanserat styrkort 

skall innehålla möjlighet att tydliggöra strategier och samband i organisationen, det skall in-

nehålla verktyg för kommunikation och dialog, dokumentation av gemensamma synsätt 

och mål och mätningar och det skall följa upp och utveckla styrkortskonceptet kontinuer-

ligt. 

Mer specifika slutsatser utifrån intervjusvar, systemanalys och teorigenomgång: 

 Det befintliga IT-stödet är begränsat och används i dag i störst utsträckning genom ak-

tivitetslistan. Aktivitetslistan används som en förbättringsagenda. Aktivitetslistan är väl 

förankrad på de flesta intervjuade enheterna och är en bra grund för att bygga en 

styrkortskultur. 

 De viktigaste funktionerna i ett nytt IT-stöd skall fokusera på automatiska uppdatering-

ar, påminnelsefunktioner och tilltalande grafiska framställningar av strategikartor och 

resultat. 

 För att kunna genomföra ett framgångsrikt styrkortsarbete är IT-stöd bara en faktor av 

många. Övriga faktorer såsom gemensamma mål och mätningar, dialog, samband och 

ledningsengagemang är minst lika viktiga delar i helheten.  
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 Styrkortsarbetet skall vara väl förankrat, användas kontinuerligt i allt ledningsarbete och 

bör innehålla både koncerngemensamma styrtal och måltal såväl som unika styrtal och 

måltal för enheterna. 

 Koncerngemensamma styrtal och måltal kan vara ett sätt att skapa en gemensam värde-

grund i hela koncernen. 

 En rekommendation till Praktikertjänst är att fokusera på vilka måltal och styrtal som är 

väsentliga att lägga kraft och fokus på för att sedan kommunicera och uppmärksamma 

dem på kontinuerlig basis i hela organisationen 

 Majoriteten av de intervjuade har en positiv grundinställning till styrkortskonceptet 

men många hade svårt att se hur den enskilda insatsen påverkar helheten.   

 Utbildningsinsatser som visar exempel på var individens insatser i det dagliga arbetet 

gör för helheten bör utformas och så att individen förstår sin egen betydelse för att de 

strategiska målen uppfylls. 

Informationslogistik handlar om att rätt information finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Ett 

väl fungerande IT-stöd för balanserat styrkort möjliggör detta och kan på så sätt bli den 

motor i styrkortsarbetet i Praktikertjänskoncernen som en effektiv informationslösning där 

informationsteknik, helhetssyn och förändring är viktiga drivmedel för ett effektivt 

styrkortsarbete. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

En av slutsatserna i denna studie är att styrkortsarbete är IT-stöd bara en faktor av många 

för att kunna genomföra ett framgångsrikt styrkortsarbete. Övriga indikatorer såsom ge-

mensamma mål och mätningar, dialog, samband och ledningsengagemang är minst lika vik-

tiga delar i helheten.  Det hade varit mycket intressant att utifrån systemsynsättets antagan-

den att helheten är större än delarna, undersöka alla dessa indikatorer i en organisation.  

Genom en sådan undersökning skulle effekterna och finalitetssambanden kunna undersö-

kas mer ingående och en större förståelse för helheten skulle kunna visualiseras. Det hade 

också varit intressant att undersöka ägarverksamheternas (läkare och tandläkare) syn på ba-

lanserat styrkortskonceptet och därmed också de samband och förutsättningar som finns 

när det gäller styrning från koncernledningsnivå ner till de operativa verksamheterna.  
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Intervjuguide 
 

Berätta hur ni använder IT-stödet för BSC? 

Vilka fördelar ser du med det befintliga IT-stödet?  

Vilka nackdelar ser du med det befintliga IT-stödet? 

Hur önskar du att det skulle vara? 
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Organisationsschema Praktikertjänskoncernen 
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