
 

 

1 
 

 Managementhögskolan 
 Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanserat styrkort i ett kommunalt 
turism- och näringslivsbolag 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ulf Hansson 
 

Anna Nomark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

VT 2012 



Ulf Hansson     Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag 
Anna Nomark 

 

2 
 

Förord 

Under studien har vi lärt oss vikten av strategiskt arbete och de utmaningar som företag ställs 
inför kring den ekonomiska styrningen. Att välja en modell från början av 1990-talet och utgå 
från ursprungsmodellen i denna studie, kan tyckas förvånande då flera uppdateringar har 
gjorts av modellen och även senare modeller för att mäta finansiella mått och icke finansiella 
mått. Det som gör Balanserat Styrkort intressant för oss är att metoden är ett helt koncept, en 
process och att det finns så många varianter att arbeta med modellen. Det har utmanat oss till 
att undersöka modellen närmare för ett kommunalt bolag.  

Studien förenar denna väl använda och debatterade modell, med ett kommunalt bolag som 
ansvarar för turism och näringsliv som i sig är ett spännande satsningsområde.  

Vi vill tacka Lottie Dahl Ryde som gett oss uppdraget och bidragit med mycket information, 
Michael Fransson som med brinnande engagemang bidragit med sin historik och Bengt 
Lingman som tillfört framtidstankar och erfarenheter från näringslivsenheten. 

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Lesley Appelgren, som stöttat oss under vårt 
arbete med goda råd och bra återkoppling. 

 

Karlskrona, maj 2012 

 

Ulf Hansson och Anna Nomark 
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Sammanfattning 

Titel: Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag 

Författare: Ulf Hansson och Anna Nomark 

Handledare: Lesley Appelgren 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Kommunala bolag är idag en vanlig form för kommunal verksamhet 
av något slag. Syfte med denna studie är att visa på om balanserat 
styrkort är en relevant modell för ekonomistyrning i kommunala 
bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Genom att ta fram ett 
exempelstyrkort kan det säga om modellen är applicerbar eller 
behöver anpassas. Exempelstyrkortet ska även tala om vad 
fördelarna är för ett kommunalt bolag, jämfört med en modell där 
endast ett antal nyckeltal mäts. 

Metod: Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt, där ny kunskap kräver 
tolkning. Det vetenskapliga angreppssättet har en abduktiv ansats. 
Studien påbörjades med insamling av teoretisk referensram. Därefter 
har empiri samlats in genom intervjuer, och sekundärdata i form av 
offentligt material. Analys har arbetats fram genom framtagning av 
ett exempelstyrkort för Arenabolaget.  

Slutsats: Genom att använda det balanserade styrkortet som modell kan ett 
kommunalt turism- och näringslivsbolag presentera var de befinner 
sig och vart de är på väg för dess intressenter. Styrelsen kan också 
lättare överblicka om det råder någon form av obalans i bolaget. 
Studien visar att kravet på samhällsnytta säkerställs, och på ett 
naturligt sätt kan ingå i modellen. Även hållbar utveckling som är ett 
relativt nytt begrepp för företagen att ansvara kring, kan ingå i 
modellen och bör vara ett eget perspektiv för kommunala bolag.  Det 
finns utmaningar när det gäller att arbeta med styrkort och det mest 
kritiska är att arbetet förankras i hela organisationen. Genom att 
övergå från att endast mäta ett antal nyckeltal kan ett kommunalt 
bolag bli tydligare i sin kommunikation och kring sitt uppdrag, 
samtidigt som rätt fokus säkerställs genom ett kontinuerligt arbete 
kring strategi, styrning, mätning och lärande.   
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Summary 

Title: Balanced Scorecard in municipal companies 

Authors: Ulf Hansson and Anna Nomark 

Supervisor: Lesley Appelgren 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: Municipal companies are today a common form of public functions. 
The purpose of this study is to show that the balanced scorecard is a 
relevant model for financial control in municipal companies who are 
responsible for business and tourism. By developing an example 
scorecard it maybe can tell if the model is applicable or need to be 
adapted. The example scorecard can also tell the benefits compared 
with only working with key performance indicators.   

Method: This study is based on a hermeneutic approach, in which new 
knowledge requires interpretation. The scientific approach is 
abductive. The study began with collection of the theoretical 
framework. After that, the empirical data, interviews and secondary 
data such as public materials, have been collected. Analyses have 
been done, by development of an example balanced scorecard for the 
Arena company. 

Results: By using the balanced scorecard as a model, a municipal tourism and 
business company, can present where they are and the way forward 
for their stakeholders. The board can also in an easy way get an 
overview if there is some kind of imbalance in the company. The 
study shows that the requirement on public benefit is guaranteed, and 
in a natural way can be included in the model. Although sustainable 
development is a relatively new concept for companies, it may be 
included in the model, preferably as a separate perspective. There are 
several challenges when working with balanced scorecards and the 
most critical is that the work is anchored in the whole organization. 
By changing model from only measuring a number of key 
performance indicators, a municipal company using the balanced 
scorecard becomes clearer in the communication and about the 
mission. In the same way, the right focus is ensured through 
continuous work with strategy, governance, measurement and 
learning.   
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att diskutera en kort bakgrund till ämnet, vårt definierade 
problemområde och vår frågeställning. Vi klargör också syftet med arbetet och 
frågeställningarna. I denna del definieras även en avgränsning på problemområdet.  

1.1 Bakgrund 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och är på andra platser utanför sin 
ordinarie omgivning för en kortare tid än ett år. Turism är något som växer runt om i världen, 
och för Sverige har turistnäringen en allt större betydelse för landets välstånd. Den räknas 
idag som en utav våra basnäringar, och är viktig ur sysselsättningssynvinkel (Terpstra 2011). 
Enligt Näringsdepartementet (2011a) vill regeringen tillsammans med andra aktörer utveckla 
och stärka svensk turism, som i dag sysselsätter omkring 160 000 årsanställda, och omsätter 
255 miljarder kronor under 2010. För att kunna åstadkomma en tillväxt inom turismnäringen 
krävs produktutveckling, marknadsföring av turistmålet och olika satsningar. 

Turistnäringen omfattar många olika aktörer som exempelvis kommunen och flera privata 
företag från det lokala näringslivet. Turistnäringens starka ekonomiska utveckling, med en 
nationell kraftfull vision om att fördubbla svensk turism till år 2020, innebär att turismen har 
en stor inverkan på nationens och regioners välmående (Näringsdepartementet 2011b). För en 
kommun kan turism bli en betydande basnäring. 

Turister och besökare är långt ifrån en homogen grupp, utan växlar beroende på varierande 
individuella behov över tiden. Individens behov och mönster ändras, och samma person gör 
ofta olika val beroende på avsikten med besöket (Arpi & Nyberg 1978). För den organisation 
som ansvarar för turismnäringen i kommunen innebär det krav på strategiskt arbete, 
flexibilitet och bra metoder för ekonomisk uppföljning och styrning. 

1.2 Problemområde 

Det område vi avser studera närmare inom företagsekonomi är ekonomistyrning i kommunala 
bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Detta är ett styrmedel som har som 
övergripande syfte att hjälpa till i arbetet kring implementering av de strategiska målen som 
företaget har definierat. Ekonomistyrningen är traditionellt sett baserad på finansiella 
prestationsmått, som exempelvis resultat, ROS (Return On Sales) och ROI (Return On 
Investment). Oftast fokuserar man också på företagets kostnader vid ekonomistyrning (Ax, 
Johansson & Kullvén 2009).  

I privata aktiebolag är oftast det övergripande målet att maximera vinsten och tillgodose 
aktieägarnas intresse (Ax m.fl. 2009). För en kommunal verksamhet med huvudmål att skapa 
nytta för kommunen och allmänheten, är det inte tillräckligt att mäta endast finansiella 
prestationer, även samhällsnyttan behöver mätas. Detta gäller också kommunala aktiebolag 
som har både privata och offentliga förpliktelser. Kommunala bolag har resultatkrav av 
dubbel karaktär, där deras uppgift är fokus på verksamhetsmaximering snarare än 
vinstmaximering (KFS 2004). De kommunala bolagen måste kunna kombinera 
affärsmässighet med samhällsnytta.  



Ulf Hansson     Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag 
Anna Nomark 

 

9 
 

Ekonomistyrningen, som är av såväl finansiell som icke finansiell karaktär, måste förena flera 
olika perspektiv. Idag ställs högre krav även på de privata bolagen att redovisa sitt 
samhällsansvar, genom exempelvis hållbar utveckling och CSR1 (Frostensson & Borglund 
2006). För detta bredare perspektiv att mäta och planera sin verksamhet, måste det finnas 
metoder och koncept som är tvärfunktionella genom flera olika aspekter, jämfört med ett 
traditionellt företagsekonomiskt perspektiv. Ett kommunalt bolag kan omfattas av olika krav, 
de kan vara finansiella, samhällsenliga och krav på hållbar utveckling som inte är självklart 
förenliga med varandra. Precis som privata bolag får de kommunala bolagen sitt uppdrag 
genom ägardirektiv. 

Ett område som kommunen eller det kommunala bolaget ansvarar för är turismnäringen i 
regionen eller kommunen. Offentliga Affärer (Ulfvarson 2011) ger exempel på Göteborgs 
kommun som har valt att lägga turismnäringen i ett kommunalt bolag, Göteborg & Co, som 
arbetar med strategisk utveckling och turismnäring. För att lyckas både kring affärsmässighet 
och samhällsnytta krävs bra metoder för att utvärdera och styra det kommunala bolaget. Olika 
turismsatsningar utgör ofta en kostnad i form av satsade medel, men kan också ge en inkomst 
både till bolaget som ansvarar för turistnäringen och till näringslivet runtomkring. Det 
sistnämnda kan ses som kunder till det kommunala bolaget. Det innebär att flera aktörer kan 
tjäna eller förlora ur ett finansiellt perspektiv. Exempelvis kan det kommunala bolaget locka 
ett större evenemang till kommunen och få en inkomst i form av provision baserad på 
biljettförsäljningen. För näringslivet runtomkring kan det ge en ökad omsättning och 
därigenom en ökad förtjänst. Som följd skapar detta arbetstillfällen till kommunen, vilket 
bidrar till ökade skatteintäkter (Turistdelegationen 2005). De direkta effekter som turismen 
skapar för en kommun mäts i ett så kallat turistsatellitkonto, TSA (Tourist Satellite Account), 
och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av SCB i Sverige. TSA är en internationell 
standard, som är beslutad av OECD, FN och WTO. TSA är ett konto för den samlade 
turistkonsumtionen på nationell nivå (Turistdelegationen 2004). Denna statistik finns 
tillgänglig, men kan vara missvisande för en liten kommun, där effekterna kan skilja sig mot 
riksgenomsnittet. Den metod som mer än 230 kommuner i Sverige använder är TEM, 
Turistekonomisk modell. TEM är ett kalkylprogram för beräkning av ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga effekter av turismen. Beräkningarna baseras på data från flera olika 
källor, t.ex. inkvarterings- och handelsstatistik från SCB och intervjuer med svenskar om 
deras resande (Resurs AB). Genom TEM-metoden och den rapport som publiceras kan det 
kommunala bolaget få en god uppfattning om vad turismen har gett kommunen i sin helhet. 
Däremot säger den inget kring hur bolagets verksamhet och styrning fungerar, vilket är 
relevant för alla intressenter till bolaget. Därför finns det anledning till att arbeta med en 
modell, exempelvis balanserat styrkort, som redovisar vision, mål, hur genomförandet ska gå 
till och hur verksamheten ska följas upp.  

För det kommunala bolaget kan det vara en utmaning att veta vad som ska prioriteras och vad 
det ska satsas på. Forskning visar att det finns stora vinster med att lyckas locka till sig turister 
till den egna kommunen (Hedlund & Olsson 2005). Detta bekräftar också ansvarig för det 
kommunala bolaget Göteborg & Co. Han menar dock att det inte är en enkel sak. Bolaget 
måste arbeta med strategiska frågor och målsättningar som ger bäst effekt för bolaget och 
regionen. I detta arbete krävs både resurser, uppföljning och eftertanke (Ulfvarson 2011). 
Bolaget som har ansvaret måste företagsekonomiskt se till att nå sitt eget resultatmål, 

                                                 

1CSR betyder Corporate Social Responsibility och innebär företagens samhällsansvar. 
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samtidigt som satsningarna måste vara långsiktiga för att uppnå andra mål som har med 
verksamheten att göra. Det kommunala bolaget konkurrerar med alla andra platser i Sverige 
och världen om fler besökare, vilka kan ses som indirekta kunder till det kommunala bolaget. 

Kritiker till traditionell ekonomistyrning med fokus på finansiella mått menar att både 
ickefinansiella och finansiella mått bör mätas och följas upp i ett företag (Kaplan & Norton 
1992). Att bara mäta finansiella mått innebär att man bara beaktar mått ur en dimension, 
något som kritiserats eftersom det kan sägas innebära att man bara tittar på historik i företaget 
(Evans 2005). Kommunala bolag som har flera olika resultatkrav, men ändå bedrivs som 
vinstdrivande bolag, behöver ekonomistyrningsmodeller precis som de privata. Vilken metod 
för prestationsmätning som är bäst är inte given, eftersom den kommunala bolagsformen är ett 
mellanting mellan kommunal verksamhet och ett privat vinstdrivande bolag. För icke 
finansiella mått gäller någon form av prestationsmätning. Exempel är kundnöjdhet, ledtid och 
olika kvalitetsmått. En vanlig modell för en kombination av både finansiella och 
ickefinansiella mått på prestationsmätning är det balanserade styrkortet (Ax m.fl. 2009). I 
slutet av 1970-talet föreslog Parker ett sätt att skapa balans mellan finansiella mått och andra 
mått relaterade till marknadsföring, forskning och utveckling, socialt ansvar och företagets 
anställda (Johanson & Skoog 2010). Det balanserade styrkortet utvecklades senare av Robert 
S Kaplan och David P Norton för det privata näringslivet (Kaplan & Norton 1992). Styrkortet 
är till för att implementera en strategi och mäta effekter. Senare har anpassningar av det 
balanserade styrkortet gjorts till offentlig verksamhet, bland annat av Kaplan (2001) och 
Moullin (2004). Studier har visat att det är relevant att arbeta med balanserat styrkort, även i 
en offentlig verksamhet där samhällsnytta är en del av resultatet (Olve, Roy & Wetter 1999). 
Ett problem för de kommunala bolagen kan vara att de är splittrade i sin form och sitt uppdrag 
och hur de egentligen presterar sitt resultat. Lagen om bokföring och riktlinjer inom 
kommunen gör att den finansiella redovisningen sker enligt dem. Redovisning av olika 
ickefinansiella prestationer som bolaget åstadkommit syns däremot inte där.  

I denna studie kommer vi att studera det balanserade styrkortet som modell i kommunala 
bolag som ansvarar för näringsliv och turism, jämfört med att de endast arbetar med ett antal 
finansiella och ickefinansiella nyckeltal.  

Ett problem för denna typ av bolag är att de ofta går med förlust. Det positiva utfallet av 
satsningarna hamnar till stor del i det privata näringslivet i kommunen. Detta är inget ovanligt 
i en kommunal verksamhet där detta ibland kan vara acceptabelt. Utmaningen är att kunna 
kommunicera verksamheten samt använda rätt styrmedel och nyckeltal för att hålla en 
balanserad kostnad anpassad till de intäkter bolaget har samt de mål och ägardirektiv som 
bolaget lyder under. Utan bra styrmedel, kan det vara svårt för bolaget att veta vilka delar som 
de ska satsa på och vilka som är mest attraktiva för dess kunder, vilket i detta fall är 
näringslivet runtomkring. Även om ägardirektiven inte direkt säger det så skulle man kunna 
tänka sig att sätta offensivare finansiella mål än de nuvarande. Med en metod som det 
balanserade styrkortet, kan bolaget förhålla sig till sin omvärld och de möjligheter som finns 
utan att hämmas av ägardirektiven. Samtidigt finns en fördel för det kommunala bolaget att 
styra sin verksamhet mot ägardirektiven och de uppsatta mål som finns för att få tydligt fokus 
i verksamheten. Det gäller att ha metoder tillgängliga för att snabbt och enkelt kunna påvisa 
lönsamhet och argument för verksamheten. Det krävs även prestationsmått och styrmedel för 
att exempelvis tillhandahålla rätt kompetens för sin egen verksamhet samt underlätta beslut 
om investeringar men även som argument för en verksamhet med ibland negativt finansiellt 
resultat. 
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Problemområdet är komplext, och det är många parametrar som styr hur ett kommunalt bolag 
som ansvarar för näringslivs- och turismfrågor bör styra sin verksamhet. 

1.3 Frågeställning 

 Hur skulle ett balanserat styrkort kunna se ut för ett kommunalt bolag som ansvarar 
för turism och näringsliv?  

 Vad är skillnaden jämfört med en modell där endast ett begränsat antal nyckeltal 
mäts? 

1.4 Syfte 

Kommunala bolag är idag en vanlig form för kommunal verksamhet av något slag. Syftet med 
denna studie är att visa på om balanserat styrkort är en relevant modell för ekonomistyrning i 
kommunala bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Genom att ta fram ett 
exempelstyrkort kan vi få svar på frågan om modellen är applicerbar eller behöver anpassas. 
Exempelstyrkortet ska även tala om vad fördelarna är för ett kommunalt bolag, jämfört med 
en modell där endast ett antal nyckeltal mäts.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer att fokusera på Kaplan och Nortons ursprungsmodell av balanserat 
styrkort (1992). Kommunala bolag bör bedrivas på samma sätt som privata bolag, med 
skillnad att de är mer publika och styrs utifrån ägardirektiven med även ett samhällsansvar 
förutom det affärsmässiga ansvaret. Den teori som finns kring balanserat styrkort säger att 
man måste titta till det unika fallet och anpassa modellen därefter (Kaplan 2001). Vår empiri 
bygger på intervjuer av ledande roller i det kommunala bolaget och beslut kring ägardirektiv 
och bolagsordning. På grund av studiens storlek som motsvarar tio veckors arbete, har 
medarbetarnas synpunkter och information inte tagits med, och arbetet avgränsas därför till ett 
ägare- och ledningsperspektiv.   
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2 Metod 

För att utreda om det balanserade styrkortet kan vara en relevant modell för ett kommunalt 
bolag har vi valt att först undersöka den befintliga teorin kring balanserat styrkort. Därefter 
har vi valt att kartlägga hur ett styrkort kan se ut i ett kommunalt bolag, samt att jämföra den 
teori vi funnit mot den empiri vi erfarit genom studien. I följande kapitel redogörs för 
metodval och vårt systematiska tillvägagångssätt. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt - Hermeneutisk utgångspunkt 

Vi utgår från ett hermeneutiskt synsätt i denna studie, vilket innebär att teorin och den nya 
kunskap vi söker kräver tolkning (Andersen 2011). Det krävs i regel ett stort tankearbete efter 
att information har samlats in som kommer att påverka det fortsatta arbetet. Ett sätt att 
åskådliggöra detta är genom den hermeneutiska spiralen, se figur 1. Den förförståelse som 
såväl forskaren som respondenten har, kommer att ändras i takt med att dialoger ger nya data 
som leder till ny tolkning av helheten. Därefter följer en ny loop som leder till nya tolkningar 
och en ny förståelseram. Alvesson och Sköldberg (2010, s. 194) beskriver det som att man 
börjar ”på någon punkt, och borrar sig sedan successivt in genom att alternera mellan del och 
helhet, varvid man får en undan för undan fördjupad förståelse av bådadera”. 

 

 

Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Andersen 2011) 

 

Balanserat Styrkort kräver en situationsanpassad modell (Olve m.fl. 2003). Det innebär att vi 
tittar på företaget som en helhet och dess unika situation. Företaget i detta fall är ett 
kommunalt bolag, vilket styrkort som modell inte är generellt beprövad inom. Bolaget står 
även inför en större förändring, vilket innebär att möjligheten att arbeta med dessa 
frågeställningar är högst relevant. Det resultat vi finner, kräver tolkning men kan också 
generaliseras utifrån ett holistiskt synsätt.  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt - Abduktiv ansats 

Angreppssätt i detta arbete kommer att vara växelvis induktivt och deduktivt, vilket innebär 
en abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att arbeta med empiri utifrån befintliga 
begrepp och teorier, medan det induktiva angreppssättet innebär att arbeta med empirin som 
utgångspunkt. Det som talar för att vi delvis kommer att arbeta med ett deduktivt sätt är att 
forskningen kring Balanserat Styrkort är väl utvecklad och att det finns mycket studier kring 
det begreppet som stärker den som vedertagen metod. Även balanserat styrkort anpassat till 
en offentlig miljö, bl.a. i form av Public Sector Scorecard, är beprövat och erfarenheter finns 
dokumenterade. Däremot saknas utbredd kunskap om användningen av styrkort i ett 
kommunalt bolag, troligen beroende på att modellen ursprungligen togs fram för privata 
bolag. Detta argumenterar för att även ha en induktiv ansats i arbetet, vilket innebär att 
empirin är utgångspunkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). 

Vår ansats kommer att utgå från den teorietiska grund som finns kring Balanserat Styrkort, 
som sedan möter den empiriska verkligheten utifrån vår uppfattning och tolkning i denna 
studie. Slutligen appliceras detta på den teoretiska del som finns, och vi drar våra slutsatser 
utifrån detta. 

Empirin baseras på intervjuresultat och de sekundärdata i form av offentligt material vi tagit 
del av. Utifrån det kommer vi att skapa ett exempelstyrkort för bolaget, för att finna de 
eventuella fördelar som det innebär och för att kunna ge svar på vad skillnaden är mot dagens 
metod att endast mäta ett antal nyckeltal för verksamheten. Detta exempelkort kommer inte 
att vara komplett och detaljerat, eftersom det kräver ett betydligt mer omfattande arbete än 
vad som är möjligt i denna studie. 

2.3 Undersökningsdesign 

2.3.1 Enskild fallstudie 

För vår empiri har vi valt att göra en enskild fallstudie (Andersen 2011) av ett kommunalt 
bolag, AB Arena Rosenholm Karlskrona2. Fallstudie är en vanligt förekommande form vid 
ekonomiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar (Lundahl & Skärvad 2011). Dessa 
sker ofta om eller för sociala system av olika slag, med ett holistiskt synsätt. En fallstudie 
omfattar ett eller flera fall, som studeras detaljerat och i flera dimensioner. Det kan finnas 
olika syften med en fallstudie enligt Lundahl och Skärvad (2011): 

 Formulera hypoteser (explorativa fallstudier) 
 Utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudier) 
 Pröva teorier (teoriprövande fallstudier) 
 Exemplifiera och illustrera (beskrivande fallstudier) 

Valet för denna studie är att utföra en enskild fallstudie (Andersen 2011) och syftet är att 
pröva om befintliga teorier kring balanserat styrkort är användbara i ett kommunalt bolag. 
Tidigare forskning har visat att anpassningar behöver göras till kommunal verksamhet. 

                                                 

2 Under studien kommer bolaget att byta namn, men namnet är ej officiellt förrän efter studiens slut. 
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Exempel på en sådan anpassad modell är PSS, Public Sector Scorecard (Moullin 2007). Det 
kommunala bolaget ligger mellan ett privat bolag och kommunal verksamhet vad gäller 
förpliktelser och styrning, och styrning med hjälp av balanserat styrkort i denna typ av 
verksamhet är inte så beprövad i tidigare forskning. Dessutom är kombinationen att bolaget 
ansvarar för både näringsliv och turism ny (Hansson 2011) och kan därmed argumentera för 
en enskild fallstudie. Enligt Yin (2007) är det möjligt att generalisera både utifrån enskilda 
och multipla fallstudier.  

Valet av designstrategi för den enskilda fallstudien är en kvalitativ insamlingsmetod genom 
intervju, samt allmän sekundärdata som finns dokumenterad för det kommunala bolaget.  
Detta sammantaget gör att vi får en bred och djup kunskap om fallet. 

2.3.2 Intervju och respondenter 

Intervjuerna kommer i detta arbete att utföras i form av halvstrukturerade intervjuer, en form 
som vi bedömt passar det hermeneutiska synsättet (Kvale & Brinkmann 2009). En 
halvstrukturerad intervju har inte ett fast frågeformulär, i stället finns det ett antal tematiska 
frågeställningar till stöd för intervjun. Metodiken lämnar utrymme för samtalet att utvecklas 
under intervjuns gång. Respondenterna kommer att väljas på ett sådant sätt att den sökta 
informationen kan inhämtas, vilket också kommer att styra hur många personer som kommer 
att intervjuas i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 

Eftersom vi avgränsat vårt arbete ur ett ägar- och ledarskapsperspektiv är valda respondenter i 
studien den nye VD:n för bolaget, den före detta VD:n för bolaget, som fortfarande finns kvar 
i organisationen och besitter all historik samt VD för moderbolaget för att få med ett 
ägarperspektiv.  

Varje ny intervju inleds med en presentation och kortare utbildning i Kaplan och Nortons 
(1992) ursprungsmodell. Intervjun utförs med en kombination av inledande frågor, 
uppföljningsfrågor, strukturerade frågor, indirekta frågor, tolkande frågor och specificerande 
frågor (Kvale & Brinkmann 2009). Anledning till denna mix är för att vi ska få en så bred och 
djup diskussion som möjligt, och förstå hur det balanserade styrkortet skulle kunna se ut på en 
övergripande nivå. Alla intervjuer kommer att dokumenteras i form av ljudinspelningar och 
anteckningar från diskussionerna. Det som utgör underlag för vårt exempelstyrkort är 
resultaten från intervjuerna och insamlad sekundärdata.  

2.4 Undersökningskvalitet 

2.4.1 Validitet 

Validitet är ett mått på mätinstrumentets förmåga att mäta det som man vill att det ska mäta 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008). Bryman och Bell (2010) delar upp validiteten i fyra 
olika delar: 

 Begreppsvaliditet, eller teoretisk validitet, som handlar om huruvida ett mått för ett 
begrepp ger en bild av det som begreppet är tänkt att ge en bild av. Denna typ av 
validitet är mest tillämpbar på kvantitativa studier och beaktas inte vidare här. 

 Intern validitet, som handlar om orsakssamband mellan oberoende och beroende 
variabler. Är det så att en viss variabel orsakar den uppkomna variationen i en annan 
variabel? 
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 Extern validitet, som rör frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras.  
 Ekologisk validitet, som handlar om tillämpbarheten av resultaten i människors 

naturliga miljöer. 

Den interna validiteten kan i en kvalitativ undersökning översättas med frågan om det finns en 
god överensstämmelse mellan observationerna och de teoretiska idéer som utvecklats 
(Bryman & Bell 2010). Den överensstämmelsen bygger i detta fall på att ett flertal personer 
har intervjuats och att ytterligare material, framför allt skriftligt sådant, gjorts tillgängligt så 
att materialet på så sätt blivit rikt. På så sätt har en form av triangulering kunnat genomföras. 
Det insamlade materialet har kunnat kombineras med existerande teori inom balanserade 
styrkort för att nå fram till den analys som gjorts. Studien kan dock kritiseras för att den inte 
innefattar intervjuer med fler än tre personer, samtliga i ledande positioner. Detta kan ha 
bidragit till att observationerna inte blivit så objektiva som varit önskvärt. 

Frågan om generaliserbarhet, den externa validiteten, är mer problematisk i denna studie. 
Sättet att säkra upp den har varit att producera ett rikligt material som förhoppningsvis kan 
visa på resultatens applicerbarhet i andra liknande kontexter (Bryman & Bell 2010).  

Den ekologiska validiteten har i studien tillgodosetts genom att intervjuerna har genomförts i 
de miljöer som de intervjuade normalt befinner sig i. De intervjuade har också haft stor frihet 
att uttrycka sig och utveckla sina tankar även om intervjuguider har använts i samtliga fall. 
Förhoppningen har varit att därmed säkra upp validiteten.  

2.4.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet handlar om huruvida man kommer att få samma resultat om en 
undersökning skulle upprepas (Bryman & Bell 2010). Det kan delas upp i stabilitet (kommer 
måttet att variera med tiden?), intern reliabilitet (rör mått med flera indikatorer; har 
indikatorerna samband med varandra?) och interbedömarreliabilitet (hur stämmer olika 
observatörers tolkningar överens?). 

Vad gäller stabilitet så kommer resultatet troligen att variera med tiden eftersom det 
undersökta kommunala företaget utvecklas och de intervjuade personernas positioner och 
erfarenheter förändras. Det har inte varit praktiskt möjligt att genomföra ett så kallat test-
retest (Bryman & Bell 2010) inom ramen för denna studie för att säkerställa stabiliteten även 
om så hade varit önskvärt. De intervjuade personernas tillgängliga tid har inte varit tillräcklig 
för detta. Den interna reliabiliteten har inte beaktats i denna studie eftersom den inte genererat 
den typ av data som typiskt utvärderas enligt t.ex. split-halfmetodik (Bryman & Bell 2010). 
Interbedömarreliabiliteten kan i detta fall tolkas som att de deltagande forskarna båda har varit 
delaktiga i bedömningen av de insamlade resultaten och varit eniga om tolkningen av 
desamma. En faktor som underlättat tolkningen har varit att samtliga intervjuer har spelats in i 
sin helhet och därmed kunnat arbetas igenom i efterhand.  
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas först den traditionella ekonomistyrningen och kritiken mot 
densamma. En särskild genomgång av vad som gäller för verksamhetsstyrning i kommunala 
företag följer sedan. Kapitlet avslutas med en mer ingående betraktelse av det balanserade 
styrkortet, inklusive de utmaningar som styrkortsarbete måste beakta. 

3.1 Verksamhetsstyrning i kommunala bolag 

Under 1980- och1990-talen har det skett fler koncernbildningar och blivit en allt större andel 
aktiebolag i den kommunala verksamheten. År 2010 är omsättningen ungefär 180 miljarder 
kronor, vilket innebär drygt 20 % av kommunernas omsättning i Sverige. Motiven varierar 
men några vanliga är att det är ett bra sätt att arrangera samarbeten, ger möjlighet till att sälja 
av tillgångar, garanterar konkurrensneutralitet, är en effektiv produktionsform och avgränsar 
verksamheten tydligt (Hansson 2011). 

Kommunala bolag har speciella förutsättningar som skiljer dem från ”vanliga” privata 
företag; de ska inte bara vara affärsmässiga, de ska också vara samhällsnyttiga (Hallgren & 
Helleryd 2008). I figur 2 visas schematiskt skillnaden mellan kommunägda och privata 
företag. Ett särskiljande drag för ett kommunalt bolag är att det har ett särskilt uppdrag 
beslutat av kommunfullmäktige. Det ska också vara tydligt beskrivet i ägardirektivet och 
kommuniceras med omvärlden. Ett mått på om ägarstyrningen verkligen fungerar är om det 
kommunägda företaget lyckas förverkliga de politiskt fastställda målen på ett resurseffektivt 
sätt. Även kommunala bolag kan ha vinstkrav på sig, och det kan ibland utgöra en större 
utmaning att uppfylla båda dessa delar som ibland kan upplevas som en konflikt (SKL 2006). 

 

Figur 2. Resultatuppfyllelse för företag - jämförelse kommunägt mot privatägt (Hallgren & 
Helleryd 2008) 
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Det finns även ett antal lagar att ta hänsyn till för de kommunägda bolagen (Hallgren & 
Helleryd 2008). Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en bolagsordning, det gäller 
även kommunägda bolag. Om bolaget till någon del ska ha ett annat syfte än att vara 
vinstdrivande så ska det anges i bolagsordningen, om så inte skett så är det lagens vinstsyfte 
som gäller. Normalt sett så får inte kommunala bolag ha ett vinstsyfte vilket innebär att det 
kommunala ändamålet med bolaget ska tas in i bolagsordningen. 

Det har under de senaste 20 åren funnits en debatt om hur ägarstyrningen ska fungera i 
kommunägda bolag (Hallgren & Helleryd 2008). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
tog 2006 fram ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” inspirerade av 
Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130). SKL (2006, s.7) konstaterar där att 

”Ansvaret för kommunens eller landstingets bolagsstyrning ligger ytterst i fullmäktige. Det är 
därför fullmäktige som bestämmer vilka bolagsstyrningsprinciper som skall tillämpas. 
Kommun- eller landstingsstyrelsen skall utöva uppsikt över bolagssektorn.” 

Hallgren och Helleryd (2008) tar också upp frågan om ambitionsnivån vad gäller 
ägarstyrningen där kommunen är ägare. Den kan variera från icke-styrning (passiv ägare) där 
endast aktiebolagslagens krav är uppfyllda till en styrrelation (klok och värdeskapande ägare) 
där ägaren styr genom strategisk medveten och relationsbaserad dialog. Mellan dessa båda 
extremer finns flera möjliga steg och det gäller att som ägare ta ställning till var på den skalan 
man vill befinna sig. 

Ett relativt modernt fenomen är moderbolagsbildningar inom kommunerna (Hallgren & 
Helleryd 2008). En anledning till att så är fallet är bland annat att det tidigare ansågs tveksamt 
om kommuner genom koncernbildningar skulle bidra till att minimera skattebelastningen 
vilket är ett av motiven till moderbolagsbildningarna. Det är först de senaste 20 åren som 
dessa blivit vanliga. Övriga huvudsakliga motiv till moderbolagsformen är att frigöra kapital 
för kommunen genom att moderbolaget köper aktierna i bolagen samt att förutsättningarna för 
styrning av bolagen i koncernen ökar. 

3.2 Traditionell ekonomistyrning 

Syftet med ekonomistyrning är att hjälpa till i arbetet med att uppnå de strategiska målen för 
företaget, och implementera dessa i verksamheten. Utgångspunkt är företagets strategi. Det är 
de planer och mål för att uppnå företagets strategi som riktas mot ekonomiska mål som faller 
inom ramen för traditionell ekonomistyrning. Ekonomistyrningens uppgifter är bland annat att 
ta fram beslutsunderlag, planering, uppföljning, kommunikation och skapa förutsättningar för 
utveckling och en god företagskultur. Traditionellt sett är det finansiella mål som förekommer 
mest frekvent (Ax m.fl. 2009). 

3.2.1 Kritik mot traditionell ekonomistyrning 

Efter att under större delen av 1900-talet ha varit helt dominerande så ifrågasattes de 
finansiella måtten under slutet av seklet (Greve 2010). En debatt uppkom där finansiell 
information kritiserades eftersom den var för abstrakt (svårt att från informationen avgöra vad 
som fallerat), inaktuell, godtycklig (periodiseringar och kostnadsfördelningar är inte så exakta 
som de ger sken av), ofullständig (en avdelnings resultat kan bero på ändringar av företagets 
marknadsandelar vilket inte syns i redovisningen), ensidig (bara det som kan värderas i 
pengar rapporteras), kortsiktig (måtten värdesätter t.ex. inte underhåll av utrustning och 
utbildning av personal, faktorer som påverkar den långsiktiga lönsamheten) och introvert 
(omvärldsbevakning försummas lätt). En relevansdebatt uppstod enligt Nilsson, Olve och 
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Parment (2010), vars främsta företrädare var Johnson och Kaplan som i sin bok Relevance 
lost: The rise and fall of management accounting från 1987 framförde allvarlig kritik mot 
alltför kortsiktig ekonomistyrning. 

Enligt Johanson och Skoog (2010) så ledde fokuseringen på finansiella nyckeltal även till att 
avståndet mellan beslutsfattare och operativ verksamhet ökade. Ekonomiska analyser ersatte 
kunskap om verksamheten. Chefer ansågs behöva lära sig mer komplexa former av 
budgetering samt effektiviserings- och lönsamhetskalkyler. Kalkylerna var tämligen abstrakta 
samtidigt som de hade svårt att synliggöra andra viktiga värden i organisationerna. Nilsson 
m.fl. (2010) nämner till och med att controllers som de har intervjuat har varit skeptiska till 
medarbetare som inte haft en ekonomutbildning, en attityd som kan försvåra arbetet med 
företagets strategier. Även Johanson och Skoog (2010) menar att den traditionella 
redovisningen och ekonomistyrningen har bidragit till att distansera många anställda från 
organisationens ekonomiska problem. 

Den nämnda kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen ledde under 1980- och 1990-
talen till att nya metoder för verksamhetsstyrning utvecklades som fokuserade på hur värde 
kan skapas på nya sätt och presenteras i icke-monetära termer. Den mest omskrivna av 
modellerna är det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton 1992, 1993). Andra modeller är 
exempelvis personalekonomi, intellektuellt kapital och hälsobokslut som tillsammans med det 
balanserade styrkortet utgör exempel på utvecklad verksamhetsstyrning (Johansson & Skoog 
2010). 

En annan utveckling har varit den som inriktats på att komplettera de traditionella finansiella 
måtten med nya finansiella mått som bättre speglar marknadsvärde och aktiekurs. Ett exempel 
på en sådan metod är EVA™ (Greve 2010). Idén med EVA™ är att genom diverse justeringar 
i resultat- och balansräkning räkna fram ett resultat som stämmer bättre med marknadens syn 
på företaget än det resultat som beräknas enligt de vanliga redovisningsreglerna. Greve 
poängterar dock att EVA™ är en metod för att följa upp vad som redan har hänt och att den 
inte innebär någon värdering till marknadspris. 

3.3 Det balanserade styrkortet 

3.3.1 Ursprung och idé 

Det var Kaplan och Norton (1992) som lanserade det balanserade styrkortet och gav modellen 
ett namn, Balanced Scorecard (BSC), som modell för verksamhetsstyrning.  Den första 
artikeln inleds med frasen ”What you measure is what you get” - med det menade författarna 
att en organisations mätsystem mycket starkt påverkar beteendet hos såväl chefer som övriga 
medarbetare (Kaplan & Norton 1992, s.71). Genom att utforma ett balanserat styrkort som 
inkluderar samtliga viktiga prestationsmått, finansiella såväl som andra, var tanken att 
cheferna på ett snabbt sätt skulle kunna skaffa sig en överblick över hur företaget mådde, se 
figur 3. Genom att betrakta företaget ur fyra olika perspektiv så uppnåddes även en balans 
mellan kort- och långsiktiga mål. De fyra perspektiven fångade upp historiken (finansiella 
perspektivet), nuläget (kund- och interna processperspektivet) och framtiden (innovations- 
och lärandeperspektivet). En analogi gjordes med visarinstrumenten i ett flygplans cockpit; 
genom ett snabbt ögonkast skulle cheferna kunna tillgodogöra sig komplicerad information. 
Dessutom var tanken att styrkortet skulle kunna användas i kommunikationen med alla 
medarbetare och som ett ledningssystem. Artikeln baserades på ett arbete där 12 olika företag 
deltagit. 
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Figur 3. Logiken i det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton 1992) 
 

Även om det var Kaplan och Norton som lanserade styrkortet, så var idén i sig inte helt ny 
(Johanson & Skoog, 2010). Man brukar nämna det franska ”tableaux du bord” som ett första 
försök på temat. Ett annat tidigt försök att skapa balans mellan finansiella och andra mått 
gjordes av Parker 1979. Dessutom hade ett antal företag påbörjat försök med egna varianter 
av styrkort redan innan Kaplan och Norton hade hunnit publicera sitt arbete. Bland svenska 
företag kan nämnas KappAhl och SJ. 

Många företag, framför allt i Skandinavien, har valt att även anlägga ett medarbetarperspektiv 
(Johanson & Skoog 2010). Med balans avses dels att man inte enbart tittar på finansiella 
mätetal och dels att man med hjälp av de olika perspektiven får en bild av det förflutna 
(finansiella mätetal), nutid (kunder och processer) och framtiden (innovationer och 
förbättringar), helt enkelt en helhetsbild av verksamheten med fokus på vägen framåt. 

Styrkortet sätter strategi och vision, inte kontroll, i fokus. Genom att utgå från vision och 
strategi kan man för ett företag ta fram kritiska framgångsfaktorer för vart och ett av de 
perspektiv man valt att arbeta med (Nilsson m.fl. 2010). Först bestäms de strategiska målen 
inom de olika perspektiven varpå framgångsfaktorerna, mått/mål och aktivitet/initiativ tas 
fram. Ett problem som man stöter på är att ledningen fokuserar på de finansiella måtten trots 
att man tagit fram andra mått i styrkortet som underliggande befattningsnivåer visat vara 
villiga att ta till sig (Johanson & Skoog 2010). 

3.3.2 Styrkortets uppbyggnad 

Hallgårde och Johansson (1999) visade på en modell för hur man kan bygga upp sitt 
balanserade styrkort på ett metodiskt sätt, från vision via strategier, perspektiv och 
framgångsfaktorer, mått och handlingsplaner till uppföljning och drift. 
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Vision (mission) 
Det som menas med vision i detta sammanhang är vad målet med hela verksamheten är. För 
en verksamhet som inte syftar till att generera en vinst kan det i stället bli aktuellt att ta fram 
vad man ska lyckas med, en mission. Hallgårde och Johansson (1999) föreslår att visionen ger 
svar på följande frågor: 

 Vem är organisationen till för? 

 Inom vilket område ska den verka? 

 I vilken riktning ska den utvecklas? 

 Finns det viktiga principer för organisationen? 

 

Utgående från nuläget kan man sedan formulera den vision/mission som ska gälla för 
företaget i framtiden. Den bör vara så enkel så att alla kan förstå den. Viktigt att tänka på är 
också att visionen för eventuella dotterbolag ska stämma överens med motsvarande 
övergripande visioner. Framtagandet av en vision är i huvudsak en fråga för ledningen i 
företaget även om den bör förankras hos medarbetarna innan den fastställs. 

 

Strategi 
Strategi handlar om hur företagets resurser utnyttjas för att nå dit man vill, eller med andra 
ord, hur man uppnår visionen. Även Kaplan och Norton (1996) betonar att strategiarbetet, då 
speciellt i form av strategikartor, är något som bör göras parallellt med övriga steg vid 
framtagandet av ett styrkort. Det finns ett antal olika metodiker som kan användas för att 
lättare ta fram företagets strategi. Hallgårde och Johansson (1999) nämner speciellt Porters 
(1979) femkraftsmetodik och SWOT-analys som kraftfulla verktyg, gärna i kombination med 
varandra. Porteranalys går ut på att göra upp listor på olika faktorer varför man finns, vad man 
egentligen gör och för vem man gör det. Att arbeta med Porteranalys innebär att man enas 
kring olika faktorer men på ett övergripande plan. Syftet är att organisationen ska sträva efter 
att vara attraktiv på en viss marknad, och det långsiktiga målet är att verka under lång tid. 
Porter (1979) definierar fem olika krafter som påverkar företagets ställning. Hallgårde och 
Johansson (1999) har lagt till ytterligare en kraft, ramverk, för offentlig sektor, se figur 4. 
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Figur 4. Anpassad Porteranalys enligt Hallgårde och Johansson (1999). 

Som ett komplement tar Hallgårde och Johansson (1999) upp SWOT-analysen. Anledning är 
att det kan vara svårt att formulera en strategi efter endast Porteranalysen. SWOT analysen 
tittar på verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strength, Weaknesses, 
Opportunities, Threats). SWOT-analysen ska svara på frågorna: Vad bör vi? Vad kan vi? Vad 
vill vi? När dessa frågor är besvarade, framgår strategin i skärningspunkten, där svaren 
överlappar varandra. Enligt Hallgårde och Johansson (1999), fokuserar SWOT-analysen mer 
på vad man hittills gjort och Porteranalysen har ett mer framtida sikte kring strategin. 

 

Kritiska framgångsfaktorer, perspektiv och strategiska mål 
En kritisk framgångsfaktor är något som är väsentligt för att företaget ska lyckas med sitt 
uppsåt (Hallgårde & Johansson 1999). Det kan finnas många saker som är bra om företaget 
behärskar men det är i regel bara ett fåtal saker som är helt avgörande för om man ska nå 
framgång. Det i sin tur bör betyda att de kritiska framgångsfaktorerna inte är så många, helst 
inte fler än 6-8. Exempel på kritiska framgångsfaktorer är kundnöjdhet och servicegrad. 
Genom att välja framgångsfaktorer innan man väljer vilka perspektiv man ska ha i sin modell 
kan det vara lättare att hålla nere antalet framgångsfaktorer. 

Perspektiven man väljer ska vara relevanta för företaget i fråga och därför kan de variera stort 
i utformning (Hallgårde & Johansson 1999). I Kaplan och Nortons grundmodell (1992) så var 
de som tidigare nämnts fyra till antalet men framför allt svenska företag har valt att dela upp 
utvecklings- och lärandeperspektivet i två olika, utveckling och medarbetare. Även 
perspektiven bör begränsas till antalet, de bör inte vara fler än sex. När väl perspektiven är 
valda så gäller det att placera in de kritiska framgångsfaktorerna i det perspektiv där de bäst 
passar in. 

Här bör man observera att Kaplan och Norton (1996) har ett mellanled mellan perspektiv och 
kritiska framgångsfaktorer, nämligen strategiska mål. Hallgårde och Johansson (1999) menar 
att de strategiska målen i princip utgör mål för en kritisk framgångsfaktor. Skillnaden är inte 
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så stor mellan dessa båda begrepp och man kan för enkelhetens skull stryka strategiska mål ur 
styrkortet. Alternativt menar de att de kan betraktas som ömsesidigt utbytbara. 

 

Mått 
Det gäller även här att måtten som tas fram är relevanta i förhållande till de olika kritiska 
framgångsfaktorer som har valts ut (Hallgårde& Johansson 1999). Ett förslag är att först ta 
fram en lista på olika mått för att sedan göra en bedömning om de platsar eller ej, t.ex. utifrån 
följande kriterier: betydelsefullhet, koppling till strategi och vision, framtidskoppling, 
enkelhet, mätbarhet och effekt på medarbetare. Slutligen beskriver man varje mått i detalj för 
att på så sätt ha koll på att och hur de kommer att fungera i styrkortet. Man bör ha minst ett 
mått per kritisk framgångsfaktor, men man bör samtidigt begränsa det totala antalet mått så att 
inte styrkortet blir alltför svåröverskådligt. 

 

Utvärdering av styrkortet 
Nu har i princip alla delar till styrkortet tagits fram, men stämmer det med företagets strategi? 
Hallgårde och Johansson (1999) rekommenderar i det här läget att man gör en 
sambandsanalys enligt en eller flera metoder. Genom att utföra den här kontrollen validerar 
man att styrkortet verkligen kommer att fungera som det är tänkt. Principen för 
sambandsanalysen är att man tittar på vad konsekvenserna blir av satsningar på de olika 
kritiska framgångsfaktorerna respektive de saker man ämnar mäta. Hänger de samman på ett 
logiskt sätt? Är sambanden i linje med den valda strategin? 
 

Handlingsplan 
Det gäller att omsätta mål och mått till en konkret handlingsplan som visar på vägen fram (Ax 
m.fl. 2009). Vad det handlar om är att avsätta medel för att kunna uppnå de uppsatta målen på 
det sätt som styrkortet visar. Inte förrän precisering av vilka åtgärder som ska genomföras är 
gjord är det ett komplett styrkort. Det är viktigt som i alla handlingsplaner, att de innehåller 
ansvarig för varje aktivitet och en tidplan. Detta blir uppföljningsunderlag hur företagets 
status ser ut.  

3.3.3 Balanserade styrkort i kommunala företag och andra icke vinstdrivande 
organisationer 

Det balanserade styrkortet togs ursprungligen fram för privata vinstdrivande företag (Kaplan 
& Norton 1992). Det hindrar inte att styrkortet är en lämplig modell för icke vinstdrivande 
organisationer som t.ex. kommunal verksamhet. Kaplan och Norton (1996) menar att det till 
och med kan finnas ännu större möjligheter till förbättring av verksamhetsstyrningen i sådana 
organisationer. Det perspektiv som man dock menar måste beaktas speciellt är det finansiella 
eftersom verksamheterna är så hårt budgetstyrda. Här menar de att det viktigaste för icke 
vinstdrivande organisationer är med vilken effektivitet de arbetar för att nå de mål som 
uppdragsgivaren har satt upp. Ett balanserat styrkort skulle kunna användas både av utförare, 
exempelvis skolan och av beställare som svarar för standarden på samhällsservicen. Styrkortet 
kan vara ett sätt att dimensionera insatser och konkretisera förväntningar. Det kan även 
användas för uppföljning, vad som uppnåtts (Olve m.fl. 1999).  

Även Olve och Sjöstrand (2006) har pekat på att icke vinstdrivande organisationer måste 
omformulera styrkortet. Det finansiella perspektivet stämmer helt enkelt inte riktigt och måste 
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därför bytas ut mot någon form av ägarperspektiv där det framgår att det finns andra mål som 
ägarna prioriterar än de rent finansiella. Även Ericsson och Gripne (2002) pekar på vikten av 
att ändra modellen, och lanserar en egen variant som är anpassad till svenska kommuner och 
landsting. 

Kaplan (2001) menar att även kundperspektivet måste omdefinieras eftersom kunderna 
fungerar så pass olika i de båda sammanhangen. För den privata vinstdrivande sektorn så är 
det kunden som betalar för den service som han får medan det i det icke-vinstdrivande fallet 
oftast är två olika personer inblandade, en som betalar och en annan som drar nytta av 
tjänsten. Därför måste båda dessa intressenter, den som betalar för tjänsten såväl som den som 
utnyttjar den, beaktas i det balanserade styrkortet. Kaplans förslag till ett modifierat styrkort 
ser då ut som i figur 5: 

 

Figur 5. Anpassning av balanserat styrkort för icke vinstdrivande organisationer (Kaplan 
2001) 

En studie i Rumänien som analyserar BSC för små till medelstora turistföretag visar att 
modellen är ett kraftfullt verktyg som kan informera cheferna om vad företaget arbetar med 
eller inte arbetar med, vad som behöver förbättras omgående och som påvisar nödvändigheten 
av att arbeta med strategiska frågor som utvecklar affärsprocessen och skapar innovation och 
utveckling (Borza & Bordean 2006).  

Moullin (2004, 2007 & 2009) har tagit fram en egen modell som väl ansluter till tankarna 
ovan. Han har döpt den till Public Sector Scorecard (PSS) och den har fått viss spridning, 
särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet.  I sin första utformning hade PSS fem perspektiv 
men i den senaste versionen har styrkortet i stället sju olika perspektiv, arrangerade i tre olika 
grupper som kallas förmågor, processer och utfall, se figur 6. 
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Figur 6. Public Sector Scorecard med sju perspektiv arrangerat i tre grupper (Moullin 2009) 

3.3.4 Hållbar utveckling och balanserade styrkort 

Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling är den som föreslogs av Brundtland-
kommissionen (World Commission on Environment and Development 1987). Den talar om 
hållbar utveckling som utveckling som möter den nuvarande generationens behov utan att 
riskera kommande generationers behov. Det handlar om ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt ansvarstagande gentemot ett stort antal intressenter. Elkington (1996) lanserade 
begreppet Triple Bottom-Line där han menar att företag i sina strategier därför måste sträva 
efter win-win-win, alltså att man levererar positiva resultat i förhållande till sina intressenter 
inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt. Elkingtons modell har inte fått 
någon större spridning eftersom den bland annat har ansetts vara för komplicerad (Hubbard 
2009). 

Större spridning har däremot det balanserade styrkortet fått och med styrkortet som plattform 
har flera olika personer försökt förankra hållbar utveckling inom verksamhetsstyrning. 
Epstein och Wisner (2001) pekade på olika möjligheter att inkludera sociala och miljömässiga 
mått i styrkortet, antingen inom ett eller flera av de fyra perspektiven enligt Kaplan och 
Norton (1992) eller i ett nytt hållbarhetsperspektiv. Valet avgörs enligt Epstein och Wisner 
(2001) av en noggrann analys av hur kritiska de sociala och miljömässiga resultaten är för 
organisationen i fråga. 

Figge, Hahn, Schaltegger och Wagner (2002) utvecklade dessa tankar ytterligare och menar 
att det finns tre olika sätt att angripa problemet. Man kan integrera hållbarhetsaspekterna i de 
fyra styrkortsperspektiven, skapa ett femte hållbarhetsperspektiv eller slutligen skapa ett 
speciellt miljö- och/eller socialt styrkort. Den sista varianten bygger på att man redan skapat 
ett integrerat styrkort enligt något av de två förstnämnda alternativen och därifrån härleder det 
separata styrkortet. Figge m.fl. (2002) menar vidare att valet av ett femte 
hållbarhetsperspektiv avgörs av om det finns miljömässiga och sociala aspekter som är 
strategiskt relevanta och som inte naturligt passar in i de fyra existerande perspektiven. Om 
svaret på frågan är ja så bör man införa ett separat perspektiv för hållbar utveckling. 

Butler, Cherie Henderson och Raiborn (2011) menar att ett helt separat hållbarhetsstyrkort är 
lämpligt för företag som inte har ett existerande balanserat styrkort, de som har ett fungerande 
balanserat styrkort men inte vill ändra på det eller de företag som särskilt vill framhålla 
hållbarhet. Ett sådant styrkort föreslås innehålla de fyra perspektiven hållbarhet, intressenter, 
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processer och lärande. Att ta fram ett separat hållbarhetsstyrkort utan koppling till en sedan 
tidigare förankrad företagsstrategi kan till och med vara positivt på så sätt att det kan leda till 
framtagandet av en sådan strategi. Risken finns dock att hållbarhetsstyrkortet, om det ligger 
separat, inte bidrar till att föra in hållbarhetsaspekterna i företagets strategi. 

När det gäller vilka hållbarhetsmått som man ska införa i det balanserade styrkortet så anges 
olika alternativ av olika författare, mycket beroende av hur det aktuella företaget ser ut. 
Viktigt är att ställa sig frågan om vilka mått som kan beskriva hur pass väl strategin uppnås 
(Hubbard 2009). Hubbard menar dock att man skulle kunna införa ett Organizational 
Sustainable Performance Index (OSPI), ett index över hållbarhet jämförbart med t.ex. BNP. 
Genom att i en enda siffra se hur ett företag eller en organisation har presterat kan man 
jämföra år från år och se hur utvecklingen har varit. 

Utan tvekan är det så att hållbarhet som en del av det balanserade styrkortet har fått mycket 
uppmärksamhet under det senaste decenniet. Oavsett om hållbar utveckling har blivit ett eget 
perspektiv i styrkortet, inkluderats i befintliga styrkortsperspektiv eller tagit formen av ett 
separat hållbarhetsstyrkort så har hållbar utveckling i dag mer och mer kopplats samman med 
det balanserade styrkortet. McDonald (2011) menar att hållbarhet måste integreras i 
etablerade system som det balanserade styrkortet när Management 1.0 går över till 
Management 2.0. 

3.3.5 Kritik mot Balanserat styrkort 

Att genomföra en så betydande ändring av ledningssystem som blir fallet då det balanserade 
styrkortet ska införas kan stöta på patrull på flera olika sätt. Kasurinen (2002) har med 
utgångspunkt från tidigare teori föreslagit en modell för de mekanismer som kan vara 
betydelsefulla vad gäller hur en ändring av ledningssystem tas emot av en organisation. En 
sammanfattning av modellen visas i figur 7 nedan: 
 

 

Figur 7. Förändringsmodell enligt Kasurinen (2002) 
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Det finns ett antal faktorer som verkar för förändring i modellen, de benämns motivatorer 
(omständigheter som på ett allmänt sätt verkar för förändring), facilitatorer (rekvisit som 
krävs för att förändring ska kunna ske), katalysatorer (speciella omständigheter som utlöser 
en förändringsvilja), momentum (underliggande drivkraft för förändring) och ledare (ett 
ledarskap som verkar för förändring). Dessa positiva faktorer motverkas av ett antal negativa 
faktorer: förvirrare (osäkerhet och motstridiga uppfattningar inom organisationen), 
frustratorer (faktorer som undertrycker förändringsförsök) och fördröjare (omständigheter 
som försenar förändringen). Modellen kan användas såväl för att förstå utfallet vid försök att 
införa balanserat styrkort som för att se till så att rätt förutsättningar finns på plats när ett 
införande av balanserat styrkort ska ske. 

Många av de problem och den kritik som associerats med det balanserade styrkortet (Ax m.fl. 
2009) återfinns i Kasurinens modell. Arbetet med det balanserade styrkortet kan t.ex. 
uppfattas som byråkratiskt och komplicerat (frustratorer), osäkerhet kan råda kring om utfallet 
verkligen påverkar företaget finansiellt, olika åsikter kring strategiska målsättningar och 
handlingsprogram kan råda (förvirrare) och de verktyg som behövs för att hantera styrkortet 
kan saknas (fördröjare). Även de faktorer som gynnar införandet av styrkortet nämns av andra 
författare, inte minst att det måste finnas en ledare som står bakom förändringen och att 
beslutet att införa styrkortet måste förankras i hela organisationen. 
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4 Empiri 

I denna del presenteras den enskilda fallstudie som utförts i AB Arena Rosenholm 
Karlskrona. Kapitlet inleds med en övergripande verksamhetsbeskrivning och därefter 
kommer resultatet av den empiriinsamling som gjorts. Källor till detta kapitel är intervjuer 
med Lottie Dahl Ryde, VD för AB Karlskrona Moderbolag, Michael Fransson, f.d. VD AB 
Arena Rosenholm Karlskrona, Bengt Lingman, VD för det nya Näringslivsbolaget samt 
insamlad sekundärdata. 

4.1 Presentation av bolaget AB Arena Rosenholm Karlskrona 

I följande kapitel presenteras AB Arena Rosenholm Karlskrona, som är det juridiska namnet 
för närvarande.  Bolaget benämns Arenabolaget i fortsättningen av dokumentet. 

4.1.1 Historik 

Bolaget bildades 2005 och är ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag. 
Bakgrunden till att bolaget bildades var att kommunen byggde en arena, och såg möjligheter 
genom att bilda ett kommunalt bolag för evenemang och idrottsverksamhet till arenan och 
kommunen. År 2008 flyttades även turismverksamheten, som tidigare tillhört 
Näringslivsenheten, in i bolaget. I samband med det valde kommunen också att 
konkurrensutsätta turismverksamheten och gick ut med en offentlig upphandling. Denna vann 
Arenabolaget, då de andra konkurrerande bolagen valde att avstå från att lämna anbudssvar 
berättade VD för moderbolaget.  

Enligt VD för moderbolaget var främsta syfte för att bilda ett kommunalt bolag för denna 
verksamhet, att få igång verksamheten kring evenemang och mässor till den nybyggda arenan. 
Man önskade även få in erfarenhet från det privata näringslivet och man valde att ha både 
interna och fyra externa styrelseledamöter. Andra kommuner som exempelvis Göteborg, har 
valt denna typ av organisation och funnit det vara en framgångsrik form för att utveckla 
staden med hjälp av evenemang och mässor. Detta blev en förebild för Karlskrona kommun, 
och erfarenheter från Göteborg togs in i bolaget via styrelsen, vilket inte hade varit möjligt vid 
en förvaltning inom kommunen. Arenabolaget hade som huvuduppgift att genom evenemang 
och turism stärka Karlskrona kommuns varumärke. 

Fram till 2012 har bolaget, med åtta anställda, enligt dåvarande VD varit fokuserat på 
evenemang och turism. Den 25 januari 2012, fattade kommunstyrelsen beslut om att bilda ett 
Näringslivsbolag som skulle ingå i Arenabolaget, med främsta syfte att underlätta kontakterna 
mellan näringslivet och kommunen, men även att marknadsföra Karlskrona som destination 
och etableringsort på ett kraftfullt sätt. Enligt sammanträdesprotokoll §252, Bildande av 
Näringslivsbolag i Karlskrona kommun (2011) så grundar sig beslutet på den interna analys 
man gjort men även positiva erfarenheter från andra kommuner som valt samma 
organisationsform i ett kommunalt bolag. Exempel på intervjuade kommuner är Kalmar, 
Halmstad, Varberg och Växjö. Analysen visar att beslutsvägarna sannolikt kommer att bli 
kortare och att eventuella suboptimeringar kan undvikas. 
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4.1.2 Sammanslagningen av Näringslivsenhet och Arenabolag 

Från och med 1 mars 2012, tillhör Näringslivsenheten Arenabolaget. Denna enhet ingick i 
kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och styrdes av kommunstyrelsen. Sju 
personer arbetar med denna verksamhet som ska stärka dialogen med befintliga och nya 
företag i Karlskrona. Verksamheten ska lotsa företagen inom kommunen gällande 
näringslivsfrågor, exempelvis kring bygglov.   

VD för moderbolaget förklarar i intervjun3 att personal och verksamhet kring 
näringslivsenheten, turism- och besöksnäringen samt projektledning för Telecom City4 
kommer ingå i det nya bolaget. Initialt görs en verksamhetsövergång vilket innebär att 
personalen flyttas från Näringslivsenheten till Arenabolaget, och på sikt kommer de även att 
flytta ihop fysiskt, för att dra nytta av synergieffekter. Den nye VD:n har i uppdrag att 
sammanfoga enheterna till ett bolag och gemensam verksamhet. 

4.1.2.1 Syfte med sammanslagningen och synergier 
 

Enligt moderbolagets VD vill Karlskrona kommun satsa på marknadsföring av Karlskrona, 
och att denna breddas till att även omfatta Karlskrona som etableringsort. Man vill också 
genom sammanslagningen förenkla för företag och näringsliv i kontakterna med kommunen.  
Resultatet blir en ”ingång” för näringslivsfrågor. Tidigare bedrev näringslivsenheten, 
Arenabolaget och Telecom City, verksamhet som främjar näringslivets utveckling i olika 
organisationer. 

Genom sammanslagningen ska man kunna fokusera på näringslivsfrågor som stärker 
Karlskrona kommun. Med en egen bolagsstyrelse blir detta fokus tydligare och man renodlar 
verksamheten och styrelsearbete från annan kommunal verksamhet som inte hänger ihop med 
denna verksamhet, vilket kommer att bli positivt enligt moderbolagets VD. 

Synergier enligt §252, Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun (2011): 

 Genom ett bolag kan man göra en sammanhållen näringslivssatsning inom 
besöksnäringen.  

 Marknadsföra Karlskrona både som destinationsort och etableringsort för företag. 
 Turismverksamheten som tidigare upphandlades av Näringslivsenheten och 

levererades av Arenabolaget, blir en funktion och det tidigare kontraktet upphävs.  
 De projekt som bedrivs för att stimulera landsbygdsutveckling kommer att få en 

organisation att arbeta mot och därmed underlättas samarbetet mellan de olika 
verksamhetsgrenar som tidigare funnits, där det finns gemensamma beröringspunkter. 

 Personalen kommer att utbyta kunskap och erfarenheter på ett enklare sätt. 

  

                                                 

3 Intervju utförd 13 april 2012. 
4 Telecom City Science Park i Karlskrona är en kreativ mötesplats och ett nätverk med ett 50-tal medlemmar 
med fokus på tillväxt. Gemensamt arbetar man med kompetens, affärsutveckling, innovation, forskning och 
utbildning. (Telecomcity 2012) 
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4.1.3 Det nya bolaget 

 

Figur 8. Ansvarsfördelning i det nya bolaget. 

 Det nya bolagets verksamhet ska stödja nyetablering av företag. 
 Stödja utveckling av befintliga företag. Karlskrona ska vara en attraktiv plats att driva 

företag på. Verksamheten ska också utveckla samarbetet med de lokala 
näringslivsorganisationerna. 

 Stärka Karlskrona som destinationsort för besökare och bedriva turismverksamhet. 
 Karlskrona ska vara en attraktiv kommun för invånare och besökare, och därför ska 

verksamheten bedriva och utveckla evenemangsverksamhet. 
 Bolaget ska främja hälsa och idrott för både besökare och invånare, och navet ska vara 

Telenor Arena Karlskrona. 
 

4.1.4 Ekonomistyrning i bolaget 

Enligt förre VD har man tidigare styrt bolaget efter uppsatta verksamhetsmål och den budget 
som styrelsen och kommunen enats kring. Bolaget och verksamhetens mål ska avspeglas från 
kommunens vision och ändamål för verksamheten. Fram till hösten 2011 har endast 
finansiella mått använts för att ekonomistyra bolaget. Då beslutades att ett antal nyckeltal 
skulle komplettera den finansiella redovisningen från och med verksamhetsåret 2011. Förre 
VD:n i bolaget har upplevt att det saknats verktyg för uppföljning, men det har blivit bättre 
sedan 2010 då man använder Karlskronahems modell. Även den statistik som finns 
exempelvis TSA och TEM, är en indikation men inte en sann bild vad effekterna verkligen är 
för Karlskrona Kommun. Det har även visat sig uppstå andra positiva samhällseffekter av 
verksamheten som inte följs upp. Exempel är att bolaget fått feedback att vid större 
evenemang ökar antalet vuxna på stan, vilket ger mindre ungdomsfylleri och brottslighet 
enligt Brottsförebyggande rådet. Statistik från hemsidan, kan utvecklas och användas för att 
styra verksamheten bättre.  Manser även brister kring utvärdering av turisternas besök i 
Karlskrona. Det finns enkäter för exempelvis hotellvistelser som hotellen själva ansvarar för, 
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men inte för Karlskrona som upplevelsestad och besöksort. Vad gäller konferens och 
evenemang mäter man bara det finansiella resultatet. Här kan man utveckla med andra 
styrmedel för att få en balanserad ekonomistyrning. Enligt förre VD:n har det inte funnits 
någon enhetlig modell för uppföljning av olika delar, modeller har bara tagits fram för större 
projekt. Det har varit en utmaning att kommunicera verksamheten till politiker och andra 
intressenter, särskilt då resultatet varit negativt vissa perioder. Enligt ägardirektiv ska bolaget 
vara ekonomiskt självfinansierat. 

För Näringslivsenhetens del har man enligt nye VD:n ekonomistyrt enheten med hjälp av 
budget och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om, och man har fokuserat på 
de finansiella ramarna.  

I samband med sammanslagningen är organisationsstrukturen inte fastställd varför 
Näringslivsenhetens budget sammanfogades med Arenabolagets budget, och därmed 
skapades en ny budget för det nya bolaget vilken nuvarande VD arbetar med. Nästa steg blir 
att strukturera budgeten efter den nya organisationen, som ännu inte är definierad. De tidigare 
nyckeltal som är av ickefinansiella mått, följer med som komplement till den finansiella 
styrningen i form av budget. 

 

4.2 Underlag för att skapa ett exempelstyrkort 

4.2.1 Utmaningar med det nya bolaget 

Bolaget står nu inför en resa att sammanfoga delvis olika verksamheter till en enhet. En 
utmaning blir att kunna förädla de synergieffekter man definierat i den egna analysen tidigare. 
VD för moderbolaget säger att det finns inga extra resurser för sammanslagningen, utan det 
gäller att ledningen använder de resurser som finns på ett optimalt sätt. 

Efter att tidigare prövat en blandad bolagsstyrelse med både interna och externa ledamöter har 
man återgått till en intern styrelse med politiskt förtroendevalda representanter. En utmaning 
blir att vässa till styrelsens roll, och att denna arbetar ihop sig till ett team och fokuserar på de 
strategiska frågorna för bolagets och kommunens bästa. Styrelsen bör arbeta med 
styrelsefrågor och inte politiska frågor. Enligt VD för moderbolaget bör ägarstyrningen bli 
tydligare och bättre. För att komma dit krävs bättre dialog och en aktiv styrelse i samarbete 
med VD. För att få in rätt kompetenser, erfarenheter och bidrag från det privata näringslivet 
kommer man att arbeta med så kallade ”råd” från olika verksamheter.  

En annan utmaning blir att inte arbeta med enbart kortsiktiga mål för att få ihop budgeten. Det 
långsiktiga strategiska arbetet måste hela tiden finnas i bakgrunden. Hela tiden måste bolaget 
säkerställa att medarbetarna arbetar på rätt nivå och med rätt saker, för att nå de långsiktiga 
målen. Denna del poängterar moderbolagets VD är viktig att få ordning på.  

Bolaget måste arbeta fram en gemensam värdegrund. Medarbetarna bör vara serviceinriktade 
och tänka mot den gemensamma visionen och målen. Idag skiljer sig företagskulturen och 
strukturen i de båda delarna som slagits ihop, vilket både nuvarande och dåvarande VD 
bekräftar. 
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I den dåvarande organisationen har det inte funnits utrymme för att medarbetarna ska vara 
direkt delaktiga i målsättning, budgetarbete och uppföljning. Den nye VD:n ser medarbetarna 
som kanske den viktigaste och mest kritiska framgångsfaktorn, då de är den största tillgången 
bolaget har. Enligt honom finns det viktiga delar att arbeta vidare med.  

4.2.2 Intressenter till bolaget 

Det finns flera intressenter till bolaget, se figur 9, och den nye VD:n ser tre huvudintressenter; 
företag, turister och kommuninvånare, som kan sammanfattas mottagare.  

 

 

Figur 9. Intressentkarta 

 

4.2.3 Förbättringspotential 

Ett behov som finns är att bli tydligare i sin kommunikation, enligt moderbolagets VD, 
exempelvis kring fokusområdet ”Detta är vi och det här erbjuder vi”. Idag finns en känsla av 
bristande överensstämmelse mellan vad näringslivet förväntar sig och vad man erbjuder från 
kommunen. Kommunikationen är också viktig till ägare och andra intressenter kring 
nyttovärden gällande vad verksamheten åstadkommer. Det finansiella resultatet är bara ett sätt 
att kommunicera, och det kanske råder obalans mellan att redovisa resultatet av 
samhällsnyttan kontra det finansiella resultatet. Kommunikationen måste inkludera båda 
delarna.  

I samband med sammanslagningen kan bolaget fokusera på sina tre kärnområden, näringsliv, 
turism och evenemang mot sina tre huvudmålgrupper. Suboptimeringsrisken minimeras och 
med en gemensam målbild kan företaget förbättra resultatet både finansiellt och 
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ickefinansiellt, vilket påpekas från kommunfullmäktiges akt §252 (2011) kring bildandet av 
Näringslivsbolag. 

4.2.4 Vision i kommunen och Arenabolaget 

Under intervju med VD för moderbolaget beskrivs kommunens visionsarbete. Bolaget har 
inte haft en enad och egen definierad vision, utan målen genomsyras av den övergripande 
visionen som finns för kommunen. Kommunens övergripande vision bygger på fyra 
hörnstenar som tagits fram i tidigare visionsarbete och presenterades i en utvecklingspolicy 
1999, se figur 10. Att arbeta mot dessa hörnstenar kan göra att Karlskrona utvecklas till en 
hållbar kommun, och där man ställt sig bakom de fyra grundprinciperna för det hållbara 
samhället. Visionsarbetet uppdateras ungefär vart tionde år, men revidering förekommer 
årligen och ingår i budgetarbetet.  

 

 

Figur 10. De fyra hörnstenarna i Karlskrona kommuns vision. 

Enligt förre VD för Arenabolaget har de delvis haft en egen vision som lyder: ”Karlskrona 
skall vara ledande inom områdena idrott, hälsa och evenemang i Östersjöområdet inom 10 år -  
navet är Telenor Arena Karlskrona.” Arenabolaget har även arbetat efter affärsidén: ”AB 
Arena Rosenholm Karlskrona utvecklar och marknadsför produkter som genererar 
turisttillströmning”.  

 

4.2.5 Mål enligt bolagsordningen 

Ett övergripande mål för kommunen är att öka antalet invånare med 500 per år.  Detta mål ska 
avspeglas i Arenabolagets verksamhetsmål.  

Av information från nuvarande VD framgår att de föreslagna målen i det nya bolaget är: 
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1. Ekonomisk uthållighet 

a. God marknadsföring, marknadsföra Karlskrona Kommun som destination för 
besökare och etableringsort för företag. 

b. Stödja utvecklingen av Telecomcityföretag genom bildandet av ett Science 
Park på Campus Gräsvik 

c. Öka besöksnäringen med 5 % årligen utryckt i antal gästnätter 
 

2. Ekologisk uthållighet 

a. Skapa ett nätverk med företag inom vindkraftsindustrin tillsammans med Tech 
Network.  

b. Aktivt deltaga i biosfärarbetet för att utveckla företagande och turism i 
skärgården. 

c. Arrangera minst tre seminarium för företag inom områderna 
energieffektivisering, bygglov och upphandling. 

d. Erbjuda turister El-cyklar inom ramen för Elmosprojektet. 
 

3. Social uthållighet 

a. Utbilda medarbetare för att stödja socialt företagande 
b. Stödja projektet Blekinge Health Arena, för att skapa tio nya företag inom 

hälsa, friskvård och besöksnäring 
c. Tillsammans med Stena Line genomföra minst två cykelevent 
d. Marknadsföra skärgården för skärgårds- och båtturism samt utveckla 

småföretagandet 
e. Antalet kooperativa och sociala företag ska öka årligen  
f. Minst fem nya företag ska etableras inom besöksnäringen 
g. Minst 250 nya företag ska startas 
h. Antal företag per kommuninvånare ska öka 
i. Genomföra fyra evenemang i arenan inom områdena underhållning och idrott, 

samt två sommarevenemang. 
j. Genomföra minst 300 företagsbesök och 15 företagsträffar. 

 

4.2.6 Kritiska framgångsfaktorer 

Utifrån de intervjuer vi genomfört, kan följande kritiska framgångsfaktorer sammanfattas: 

 VD menar att medarbetarna är en kritisk framgångsfaktor. De måste känna tydlighet i 
målen och ägaransvar till dem. Detta är en kritisk framgångsfaktor när de ska ut och 
möta näringsliv, turister och invånare. 

 VD för moderbolaget påpekar att transformera medarbetare till att bli ett säljande team 
med fokus på marknadsföring och kommunikation som är positiv för alla mottagare är 
en kritisk framgångsfaktor.  

 Beslut om medel till uthållig marknadsföring och försäljning från politiskt håll är en 
viktig framgångsfaktor enligt dåvarande VD:n. 

 Dåvarande VD påpekar vikten av att fortsätta samarbete med Visit Blekinge, som kan 
lyfta Karlskrona från lokal aktör till en viktig spelare i södra Sverige. 
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 Register över aktörer, leverantörer, användare, kunder och presumtiva kunder för att 
enkelt kunna göra utskick i olika marknadsföringskanaler (tryck, webb och sociala 
medier, mobila applikationer) har funnits med enligt dåvarande VD. 

 VD poängtera vikten av att använd skärgården som främsta säljargument, och att 
arbeta med en spetsigare kommunikation. 

 Öka antalet attraktioner för att locka utländska turister, menar dåvarande VD är en 
förutsättning. 

 Gästhamnen utvecklas för besökande båtturister är viktigt enligt förre VD:s affärsplan. 
 Staden behöver en modern konferens- och mässhall har bolaget haft som en 

framgångsfaktor i tidigare ledning.  
 Finansiell satsning inom vissa områden som exempelvis marknadsföring för att kunna 

nå målen och visionen. Öka dialogen och få politiker att förstå värdet menar 
dåvarande VD har varit en stor utmaning, men också en kritisk framgångsfaktor. 

 Tidigare VD poängterar också att koncept ”Blekinge” måste paketeras, och 
kommunerna måste börja samarbeta, både kring besöksnäring och etablering. 

 Ett verktyg för att enkelt kunna följa vad varje satsning ger (statistik) och förutse en 
framtida verksamhet och budget, har saknats enligt förre VD och kan bli en kritisk 
framgångsfaktor. 

 Lyckas med att göra Karlskrona till ”året-runt-besöksmål”, är alla intervjuade eniga 
om. 

 En bra dialog med det befintliga näringslivet, och även med nya potentiella företag är 
en framgångsfaktor enligt VD. 

 Nuvarande VD ser också att lyckas med att ta hand om nya idéer, som i sin tur skapar 
nya företag till kommunen, som en kritisk framgångsfaktor.  

 VD framhåller också att en framgångsfaktor är att skapa en meny av olika attraktioner 
för turister, där det unika med Karlskrona lyfts fram. 

 Ekonomistyrning i form av budget är också nödvändigt och avgörande enligt VD. 
 

4.2.7 Nyckelmått  

De beslutade nyckeltal man använder sedan 2011 är: antal övernattningar på hotell och 
camping, antal övernattningar i gästhamn, antal besökare på evenemang och konferens samt 
antal besökare på Facebook och Visit Karlskrona5. Förutom dem har man enligt tidigare VD 
arbetat med en del andra nyckeltal vid specifika tillfällen som exempelvis mediavärde, vid 
melodifestival evenemang.  

4.3 Sammanfattning empiri  

Det som framkommit under intervjuerna är att synen på de mest kritiska framgångsfaktorerna 
skiljer sig något mellan de olika respondenterna. VD för moderbolaget betonar vikten av 
styrelsens roll, och att bolaget måste bedrivas affärsmässigt och att politiska inspel inte hör 
hemma i bolaget. Den förre VD:n framhäver marknadsföring och olika samarbetsformer med 
andra för att lyckas. Han anser även att kommunen har en unik miljö och förutsättning för att 
lyckas, men konceptet bör paketeras och kommuniceras bättre till alla intressenter, främst 
                                                 

5 Karlskronas marknadsföringsplats för turister på Internet (www.visitkarlskrona.se)  
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kanske till de lokala politikerna så att de ser värdet och möjligheterna och vågar satsa mer. 
Den nuvarande VD:n betonar vikten av att ha kontroll på sin ekonomistyrning, främst i form 
av en budget. Han ser inte paketering av turisttjänster och besöksmål som en kritisk 
framgångsfaktor, utan snarare att skapa en meny av olika attraktioner som besökarna kan 
välja mellan. De är alla enade kring att Karlskrona kommun har goda förutsättningar med 
unik miljö.  
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5 Analys 

Detta kapitel kommer att presentera det exempelkort som tagits fram för Arenabolaget, och 
vägen dit. Avslutningsvis i kapitlet analyserar vi vår erfarenhet jämfört med teori kring 
balanserat styrkort. 

5.1 Framtagning av exempelstyrkort, steg för steg 

För att skapa ett balanserat exempelstyrkort till Arenabolaget, har Hallgårde och Johanssons 
(1999) och Olves m.fl. (1999) vägledning använts, men inte följts exakt utan vi har anpassat 
processen efter empiri och det unika fallet, se figur 11. 

 

Figur 11. Process för framtagning av Styrkort enligt Hallgårde och Johansson (1999) 
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5.1.1 Vision 

En förutsättning vid arbete med Balanserat Styrkort, är att Arenabolaget definierar en egen 
vision. Denna vision ska grunda sig på kompetens, kunder och marknad, intressentkrav, 
utveckling och resurser. Även tidsaspekten är bra att inkludera (Hallgårde & Johansson 1999). 
Visionen spelar en viktig roll kring arbetet med balanserat styrkort. Den ska svara på vem 
organisationen är till för, inom vilket område den ska verka, i vilken riktning den ska 
utvecklas samt om det finns viktiga principer för organisationen. Utifrån de genomförda 
intervjuerna framgår att Karlskrona har goda förutsättningar att bli en attraktiv kuststad både 
för företagare och för besökare som väljer kommunen. Ur studiens intervjuer av både förre 
VD och nuvarande VD framgår att konkurrensen är hård, men med de goda förutsättningarna 
kommunen besitter och med rätt marknadsföring kan Arenabolaget lyckas locka fler turister 
och företag. Vissa förutsättningar bedöms vara unika med den miljö som bolaget verkar i. För 
att täcka ovan nämnda aspekter och med dokumenterad erfarenhet från fallstudien föreslår vi 
en vision för bolaget som lyder:  

”År 2020 är destination Karlskrona Sveriges mest attraktiva kuststad och  
den ort där flest företag trivs.” 

 

5.1.2 Strategi 

För att komma fram till bolagets strategi, har en övergripande Porteranalys gjorts.  

Analys Strategi 

Arenabolagets mottagare är främst företag, nya 
företag, turister och kommuninvånare. 

Arenabolagets servicenivå måste vara hög i alla 
avseenden. 

Arenabolagets utmanare kan vara privata 
turistbolag som vill etablera turistservice och 
privata evenemangsarrangörer samt alla andra 
kommuner.  

Utnyttja styrkan att bolaget verkar i ett världsarv, 
där det finns unika förutsättningar för turism och 
företagande.  

Leverantörer är förvaltningar inom kommunen, 
privata företag som exempelvis biljettförsäljning 
via Ticnet.  

Goda leverantörsförhållanden och 
samarbetspartners ska stärka det egna 
varumärket. 

Digitala medier kan vara ett nytt sätt för 
Arenabolaget att lösa vissa uppgifter.  

Utnyttja dagens teknik för marknadsföring och 
vissa tjänster. 

Ramverk som berör Arenabolaget är Sveriges 
Kommuner och Landsting (2006), 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, 
moderbolaget, bolagsstyrelsen. 

Bolaget ska visa ansvar kring hållbar utveckling 
och synliggöra positiva bieffekter som bolaget 
genererar. 

Tabell 1. Porteranalys för Arenabolaget. 

Vald strategi för Arenabolaget i detta exempel är differentieringsstrategi vilket innebär att för 
att uppnå konkurrensfördelar, måste bolaget erbjuda heltäckande alternativ.  
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SWOT-analys 

”Kan” Styrkor Arrangera evenemang 
Verksamheten bedrivs i 
bolagsform 
 

Svagheter Begränsad budget 
Service till företag, sämre 
resultat i Svenskt Näringslivs 
ranking 

”Bör” Möjligheter Unik miljö 
Turismen ökar 
Intressanta aktörer som ex. 
Stena Line 
Utnyttja Världsarv 

Hot Andra turistmål  
Andra kommuner där företag 
hellre vill etablera sig i 
Närliggande Arenor 

”Vill” Vilka behov? Erbjuda god service och 
tydligare budskap. 

Tjänster Erbjuda meny av olika tjänster 
till olika målgrupper 

Målgrupp Turister, företag och 
kommuninvånare 

Mål 

 

Stärka Karlskrona som 
destination och etableringsort 

Konkurrensfördelar 

 

Differentiering genom unika 
erbjudanden som 
världsarvsstad.  

Geografiskt läge 

Ägarmål Samhällsnytta i form av fler 
arbetstillfällen till kommunen, 
självfinansierad verksamhet. 

Tabell 2. SWOT-analys. 
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5.1.3 Perspektiv 

Utifrån diskussioner och intervjuunderlag med alla respondenter har vi kommit fram till fem 
stycken perspektiv som dominerar och bör vara med i exempelstyrkortet:  

1. Finansiellt 
Det ekonomiska perspektivet är en grundförutsättning att ha med och finns med i 
Kaplan och Nortons (1992) ursprungsmodell. 

2. Medarbetare och lärande 
Ur ett medarbetar- och lärandeperspektiv utgår man från medarbetarna som en viktig 
del i företaget. Även lärandet hänger ihop med medarbetarna, då Arenabolaget är ett 
tjänstebolag och det är viktigt att medarbetarna utvecklas genom nytt lärande.  

3. Hållbar utveckling 
Detta perspektiv har både funnits med som ett eget perspektiv och som del av de 
övriga perspektiven enligt den teori bland annat Figge m.fl. (2002) tagit fram.  

4. Mottagare (företag, turister och kommuninvånare) 
Det vanliga namnet för detta perspektiv är kundperspektivet, men i detta fall, för ett 
kommunalt bolag, har vi valt att använda ”Mottagare” som passar bättre. Det kan 
innebära ett bredare perspektiv, jämfört med det traditionella kundperspektivet, 
eftersom det här inkluderar både företag, turister och kommuninvånare.   

5. Interna processer 
Att arbeta på rätt sätt är av vikt och därför har vi tagit med detta perspektiv.   

 

5.1.4 Kritiska framgångsfaktorer 

Denna del ska beskriva vad som är avgörande för att företaget ska lyckas. I tidigare kapitel 
har vi beskrivit de intervjuade personernas syn på mest kritiska framgångsfaktorer och de 
övergripande mål verksamheten måste förhålla sig till. Nedan ges förslag till de mest kritiska 
framgångsfaktorerna för varje perspektiv. 

Finansiellt: 

 En tydlig budget i paritet med uttalad satsning. För att på sikt kunna expandera 
kommunen krävs en finansiell satsning med en tydlig budget.  

 Ökad omsättning utanför normal säsong för att utnyttja ledig kapacitet. 

Medarbetare: 

 En framgångsfaktor är att företagets medarbetare känner trygghet i sin roll och det 
som förväntas. 

 Ett säljande team med tydlig kommunikation.  

Hållbar utveckling: 

 Utnyttja dagens teknik på ett optimalt sätt. En framgångsfaktor för det hållbara 
samhället är att utnyttja tekniska möjligheter.   

 Att våga säga nej till icke hållbara projekt och verksamheter, för att istället använda de 
resurserna på ett hållbart sätt. 
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Mottagare: 

 Skarp marknadsföring med tydligt erbjudande. Stärka varumärket Karlskrona och 
differentiera erbjudandet mot befintliga och nya mottagare. 

 Hög servicenivå.  
Besökare, företag och kommuninvånare ska känna hög servicenivå från Arenabolaget, 
och associera företaget med hög kvalitet och valuta för satsade kommunala medel.  

 Nya mottagare. Utöka antalet besökare och företag till kommunen är en kritisk 
framgångsfaktor för att utveckla kommunen och erbjuda fler attraktiva möjligheter. 

Interna processer: 

 Effektiva verktyg för styrning, uppföljning och förutsägelse. För att arbeta effektivt 
och med rätt saker, krävs bra metoder och verktyg. 

 Processorienterat arbetssätt. Genom att utgå ifrån kärnprocesser blir det rätt fokus i 
företaget och arbetet sker på ett optimalt sätt. 

5.1.5 Strategiska mål 

Även om vi valt att följa Hallgårde och Johanssons (1999) vägledning, analyserar vi även hur 
de strategiska målen kan definieras. För varje perspektiv sammanfattas målen: 

Finansiellt: Öka volymen inom evenemang och besöksnäring utanför normal 
säsong. På så sätt utnyttjas den potential som finns bättre.  

Medarbetare och Lärande: Medarbetare som trivs och vill utvecklas genom att anta nya 
utmaningar. 

Hållbar utveckling: Visa ansvar kring hållbar utveckling genom moderna tekniska 
lösningar. 

Mottagare: Hög servicenivå och kvalitativa erbjudanden. 

Interna processer: Affärsmässighet och kommunikation. 
 

5.1.6 Nyckeltal 

Perspektiv Nyckeltal Enhet Frekvens Beskrivning 

Finansiellt Resultat [SEK] Per månad Enligt bokföringslagen resultat för 
kalendermånad. Motiv är att årets resultat 
ska brytas ned per månad och en tätare 
uppföljning innebär att negativa trender 
kan åtgärdas snabbare. 

Finansiellt Budgetavvikelse [SEK] och 
[%] 

per månad Budgetavvikelse i kronor och procent, för 
att vidta relevanta åtgärder när avvikelser 
är stora. 

Finansiellt Bieffekt till [antal 
gästnätter] 

Per månad Eftersom verksamheten även ansvarar för 
samhällsekonomiskt ansvar till näringslivet 
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näringslivet och [SEK till 
näringslivet] 

i kommunen är detta mått viktigt för att 
fler nyetableringar ska ske och att 
näringsidkare också vågar satsa i form av 
resurser i olika sammanhang. 

Medarbeta
re och 
Lärande 

Medarbetar-
undersökning 

[snittbetyg] 
(skala 1-10) 

2 gånger per 
år 

Genom att årligen göra en 
enkätundersökning hur medarbetarna mår 
och utvecklats som komplement till 
personliga utvecklingssamtal, kan bolaget 
lättare säkerställa rätt kompetens, fokus 
och arbetsklimat. 

Hållbar 
utveckling 

Antal nya 
tekniska 
lösningar 

[antal] Per år Genom att mäta antalet nya tekniska 
lösningar som ersatt en gammal och 
innebär bättre hållbarhet, kan bolaget visa 
på om det går åt rätt håll kring hållbar 
utveckling och den vision som kommunen 
och bolaget definierat. 

Hållbar 
utveckling 

Antal icke 
hållbara projekt 

[antal] Per år Genom att mäta hur många projekt, 
exempelvis konferenser, som inte håller 
måttet för visionen kring hållbar 
utveckling, kan bolaget se om de är på rätt 
väg eller inte. 

Mottagare Företagsklimatr
anking 

[placering] Per år Varje år gör Svenskt Näringsliv en 
undersökning av summan av de attityder, 
regler och institutioner och kunskaper som 
möter företagen i kommunen. Landets alla 
290 kommuner deltar i undersökningen 
(Svenskt Näringsliv 2012). Att ligga högt i 
rankingen innebär att näringslivet är nöjt 
med bolagets insats. 

Mottagare Turistenkät-
resultat 

[Betyg] 
(skala 1-10) 

per säsong Genom att definiera säsonger, och skapa 
en turistenkät kring destination Karlskrona 
kan bolaget få en uppfattning hur turister 
ser på besöksmålet och de attraktioner som 
arrangeras. Nyckeltalet kommer även säga 
om vissa säsonger är bättre lämpade för 
vissa typer av evenemang. 

Mottagare Beläggningsgrad 
på större 
evenemang 

[%]  per större 
evenemang 

En procentsats på beläggning för varje 
större evenemang kan säga vilken typ av 
evenemang bolaget ska satsa på och som är 
efterfrågade. 

Interna 
processer 

Genomloppstid 
nyetablering 

[antal dagar] per år För varje nyetableringskontakt bör bolaget 
mäta hur lång tid det tar innan företaget 
har etablerat sin verksamhet. Nyckelmåttet 
kan indikera om vissa typer av 
företagsetableringar tar längre tid eller 
kräver mer resurser. 

Tabell 3. Beskrivning av nyckeltal. 
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5.1.7 Utvärdering av styrkortet 

Sambandsanalys görs enligt Hallgårde och Johansson (1999) för att verifiera att företaget inte 
styrs av felaktiga mått. Sambandsanalys kan även utföras på annat sätt, men här görs analysen 
av relationerna mellan kritisk framgångsfaktor och mått.  

 

5.1.7.1 Samband mellan olika kritiska framgångsfaktorer och perspektiv 
 

Finansiellt Medarbetare och 
lärande 

Hållbar utveckling Mottagare Interna processer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12. Samband mellan kritiska framgångsfaktorer och perspektiv. 

Ovan visas de samband som finns mellan de olika kritiska framgångsfaktorerna och de fem 
perspektiven. Här ser vi flera samband som inkluderar trygga medarbetare och att 
medarbetarna spelar en viktig roll för de andra framgångsfaktorerna som är identifierade. 
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5.1.7.2 Samband mellan olika mått och perspektiv 
 

Finansiellt Medarbetare och 
lärande 

Hållbar utveckling Mottagare Interna processer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 13. Samband mellan olika nyckelmått och perspektiv. 

Även i denna analys är medarbetarna viktiga för de andra måttens resultat, men det finns 
också flera andra starka samband. Det som framgår i denna analys är däremot att det 
definierade måttet; antal icke hållbara projekt, inte direkt har samband med de övriga måtten. 
Därför utesluter vi detta nyckeltal i exempelkortet framöver. 

5.1.7.3 Kritisk framgångsfaktors koppling till Strategi 
 

XXX=Stark koppling  
XX= Medium koppling   
X=svag koppling   
=Obetydlig/ingen koppling 

 

 

 

Budget-
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  Strategi 

Perspektiv Kritisk 
framgångsfaktor 

Jämnare 
inkomstfördelning 

Medarbetare som trivs 
och vill utvecklas. 

Högt ansvar kring 
hållbar utveckling 
genom moderna 
tekniska lösningar 

Hög servicenivå och 
kvalitativa 
erbjudanden 

Affärsmässighet och 
kommunikation 

Finansiellt Tydlig budget XXX XX XX XX X 

Ökad omsättning 
utanför högsäsong 

XXX XX X XX XX 

Medarbetare och 
lärande 

 

Trygga medarbetare XX XXX XX XXX XXX 

Säljande team X XXX XX XXX XXX 

Hållbar utveckling Utnyttja dagens 
teknik 

X X XXX XX XX 

Våga säga nej till 
icke hållbara projekt 

 XX XXX X X 

Mottagare 

 

Marknadsföring XX XX X XXX XXX 

Servicenivå X XX X XXX XXX 

Nya mottagare XXX XX X XXX XX 

Interna processer Verktyg XX X X  XX 

Processorienterat 
arbetssätt 

X XX X XX XX 

Tabell 4. Samband mellan strategi och kritisk framgångsfaktor. 
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Av denna utvärdering syns sambanden mellan kritisk framgångsfaktor och strategi. Det finns en del starka samband mellan framgångsfaktor och 
strategi, men även saknas det samband kring vissa framgångsfaktorer. En stark koppling för ett samband visar att det kommer att underlätta att nå 
strategin om man lyckas nå strategimålen. Genom denna analys säkerställer vi att rätt perspektiv är valda. 

5.1.7.4 Nyckelmått kopplat till kritisk framgångsfaktor 
Perspektiv Mått Tydlig Budget Ökad 

omsättning 
Trygga 
medarbetare 

Ett 
säljande 
team 

Utnyttja 
dagens teknik 

Marknads-
föring 

Service-
nivå 

Verktyg Process-
orienterat 
arbetssätt 

Finansiellt Resultat XXX XXX XX XX X XX XX X XX 

Budget-avvikelse X XX XX XX  XX XX X XX 

Bieffekt till 
näringslivet 

XXX XXX XX XX  XXX XXX XX XXX 

Medarbetare 
och lärande 

Medarbetar-
undersökning 

XX X X XX  X X XX XXX 

Hållbar 
utveckling 

Antal nya tekniska 
lösningar 

X X   XXX XX XX   

Mottagare 

 

Företagsklimatrankin
g 

X  XXX XXX X X XXX XX XX 

Turistenkät X  XX XXX XX XXX XXX  X 

Beläggnings-grad 
besökare evenemang 

X  X XX X XXX XX   

Interna 
processer 

Genomloppstid 
nyetablering 

X  XX XXX X  XXX XX XXX 

Tabell 5. Samband mellan nyckelmått och kritisk framgångsfaktor. 
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5.2 Exempelstyrkort för Arenabolaget 

 

 

 

 

 

Perspektiv Finansiellt Medarbetare och 
lärande 

Hållbar utveckling Mottagare Interna processer 

Strategiska mål Jämnare inkomstfördelning 
över året till både bolaget och 
näringslivet. 

Medarbetare som trivs och 
vill utvecklas genom att anta 
nya utmaningar. 

Visa ansvar kring hållbar 
utveckling genom moderna 
tekniska lösningar. 

Hög servicenivå och 
kvalitativa erbjudanden 

Affärsmässighet och 
kommunikation 

Framgångs-
faktorer 

En tydlig budget i paritet med 
uttalad satsning 

Jämnare säsongsvariationer 

 

Trygga medarbetare 

Ett säljande team 

Utnyttja dagens teknik på ett 
optimalt sätt. 

 

Marknadsföring 

Servicenivå 

 

Verktyg 

Processorienterat arbetssätt 

 

Nyckelmått Resultat  

Budgetavvikelse 

Bieffekt till näringslivet 

Medarbetarundersökning Antal nya tekniska lösningar  

 

Företagsklimatranking 

Turistenkätresultat  

Beläggningsgrad på 
större evenemang 

Genomloppstid 
nyetablering företag 

 

 

Figur 14. Föreslaget balanserat exempelstyrkort för Arenabolaget. 

År 2020 är destination Karlskrona Sveriges mest 

attraktiva kuststad och den ort där flest företag trivs! 
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5.2.1 Exempel på Handlingsplan 

U= Uppföljning F= Ska vara färdigt 
V= Utfört och klart X= Ej utfört: följ extra noga! 

Aktivitet 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12 Ansvarig 

Arbeta fram budget och 
delbudgetar som gäller hela 
Arenabolaget. 

   V         VD 

Ta fram verktyg för 
månadsstatistik kring 
övernattning och 
evenemang. 

        F    VD 

Skapa översättningsmodell 
för varje turistnatt [kr]. 

        F    VD 

Uppföljning av resultat och 
budgetavvikelse. 

V V X V U U U U U U   VD 

Uppföljning bieffekt till 
näringslivet. 

 F           VD 

Skapa kompetensnätverk 
för medarbetare och ge 
organisatoriska 
förutsättningar för säljteam. 

       F     VD 

Tydliggöra 
kommunikationskanaler. 

           F VD 

Skapa en mall för 
medarbetarundersökning. 

          F  VD 
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Skapa team som arbetar 
med hållbarhetsfrågor. 

       F     VD 

Definiera och prioritera 
marknadsaktiviteter. 

     F       VD 

Uppföljning av antal 
företagsträffar 

     U U U U U U U Näringslivs-
ansvarig 

Skapa en turistenkät kring 
Karlskrona som besöksort. 

     F       Turistchef 

Uppföljning av turistenkät       U U U U U U Turistchef 

Uppföljning och 
åtgärdsplan för Svenskt 
Näringslivs 
Företagsklimatranking 

    F        VD 

Definiera bolagets 
huvudprocesser 

        F    VD 

Följ upp genomloppstid för 
nyetablering av företag. 

       U U U U U Näringslivs-
ansvarig 

Inventera behov av verktyg 
för att effektivisera 
uppföljningar och statistik 

         F   VD 

Tabell 6. Exempel på handlingsplan. 
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5.3 Sammanfattning analys  

Med hjälp av det balanserade exempelstyrkort som tagits fram i studien, bekräftas styrkan 
med modellen genom att det ger en bättre jämvikt av relevanta perspektiv och områden som 
företaget måste ta hänsyn till. Styrkan är också att styrkortet synliggör alla perspektiv, med 
mål och nyckelmått för uppföljning. I enlighet med Ax m.fl. (2009) teori att 
ekonomistyrningens uppgifter är att bland annat ta fram beslutsunderlag, planering, 
uppföljning, kommunikation och skapa förutsättningar för utveckling och god företagskultur 
kan man med denna modell täcka ekonomstyrningens huvuduppgift. Företagskulturen kan 
genom den gemensamma visionen stärkas, och det operativa arbetet styrs med de mål som 
satts upp. Även uppföljningen blir tydligare eftersom nyckelmått för olika perspektiv har 
definierats. Genom att använda styrkortet kan både ägare, styrelse och medarbetare följa 
arbetet och bromsa om företaget är på väg åt fel håll.  

Hallgårde och Johansson (1999) rekommenderar inte mer än sex till åtta kritiska 
framgångsfaktorer för styrkortet. Under denna process har det varit svårt att begränsa antalet 
till mindre än nio.  

Jämfört med dagens modell att endast arbeta med finansiell redovisning samt nyckeltal som 
definierades i kapitel 4.2.7 har nyckeltalen ändrats för Arenabolaget i detta styrkortsexempel. 
Ett par stycken har strukits (antal besökare på Facebook och Visit Karlskrona) vilka inte 
ansågs relevanta på en företagsövergripande nivå. Andra nyckeltal har gjorts om (antal 
övernattningar på hotell och camping, antal övernattningar i gästhamn, antal besökare på 
evenemang och konferens) för att bättre mäta, följa upp och sikta mot de strategiska målen 
och visionen. Genom det balanserade styrkortets modell definieras nyckeltal för varje 
perspektiv, vilket innebär att det totala antalet ökat i denna fallstudie, men fått en bredare 
täckning.  

Precis som SKL och Löfgren (2011) hävdar finns det synergier och det är viktigt att turism 
och näringsliv samverkar, trots att det är frivilliga åtaganden. Genom det balanserade 
styrkortet kan bolaget kontinuerligt säkerställa att alla perspektiv är med och arbeta mot att 
synergier ska utnyttjas i det nya bolaget på bästa sätt. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som erfarits av denna studie. Ny kunskap 
presenteras och vi ger också uppslag till framtida forskning inom detta område. 

6.1 Kommunala bolag och balanserat styrkort 

Den största skillnaden mellan privata bolag och kommunalägda bolag är att de kommunala 
bolagen är hårdare styrda att följa ägardirektiv och bolagsordning. Det ställs högre krav på 
transparens, och att vissa delar är helt publika jämfört med de privata bolagen som kan välja 
att enbart presentera viss information. Genom styrkortet kan bolaget enkelt presentera vart de 
är på väg och vad man arbetar med. Enligt Hallgren och Helleryd (2008) har de kommunala 
bolagen även krav på samhällsnytta enligt ägardirektiv. Just med hänsyn till samhällsansvar, 
finner vi att modellen lämpar sig bra, och det går att få in den delen på ett naturligt sätt i de 
olika delarna i styrkortet. På så sätt säkerställs att samhällsansvaret finns med i strategi, 
styrning, uppföljning och utveckling av bolaget. En risk är annars att de finansiella delarna får 
för stort fokus i bolaget. Vi menar att det blir en styrka för kommunala bolag att kunna påvisa 
sitt samhällsansvar och att det bör vara en självklar del som följs upp och utvecklas framåt.    

Genom att arbeta med denna modell kan styrelsen också lättare överblicka om det råder någon 
form av obalans i bolaget, exempelvis om man arbetar för introvert med interna processer, 
och därmed försakar mottagarnas behov. Åtgärder kan då snabbare vidtas eftersom problemet 
synliggörs i det balanserade styrkortet. Även om modellen är framtagen för privata företag, 
anser vi att den är fullt applicerbar på kommunala bolag. I studien finner vi att bolagets 
styrelse kan höja sin nivå mot en så kallad styrrelation, där ägaren strategiskt styr och har en 
relationsbaserad dialog, med hjälp av styrkortet och bolagets progress är lätt att följa. Att 
arbeta vidare med balanserat styrkort som modell, kan göra fler involverade och engagerade 
för att nå företagets vision och mål. Därigenom kan en företagskultur stärkas och ägare, 
ledning och anställda drar åt samma håll. 

Att sträva efter Elkingtons (1996) ”win-win-win” strategi att leverera positiva resultat 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt, är ett mycket relevant synsätt för ett kommunalt bolag 
där alla tre aspekterna måste ingå med hänsyn till dess samhällsansvar. Vår slutsats är att det 
balanserade styrkortet kan vara en modell för att täcka även denna strategi, och att det inte 
känns relevant att implementera flera olika modeller för kommunala bolag, som bör satsa på 
sin kärnverksamhet men ur flera olika perspektiv. Vi menar att kommunala bolag bör ha med 
hållbar utveckling som ett eget perspektiv, för att belysa denna del som inget kommunalt 
bolag kommer undan idag. Att arbeta med ytterligare ett styrkort för hållbar utveckling skulle 
göra arbetet mer omfattande och mer isolerat för detta område, och vi menar att det är en brist 
att inte se till helheten i styrkortet. Att arbeta med flera olika modeller, exempelvis Elkingtons 
(1996) ”win-win-win” eller Hubbards (2009) OSPI index, samt balanserat styrkort skulle 
innebära ett mer krävande arbete för det kommunala bolaget. Vi finner att det balanserade 
styrkortet i sig är en krävande metod som noggrant bör arbetas fram. Därför kan ett eget 
perspektiv för hållbar utveckling i det balanserade styrkortet vara relevant att börja arbeta 
med, eftersom styrkortet även kan täcka strategier och standardiserade nyckeltal kring hållbar 
utveckling.  
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Genom vår studie har vi erfarit att ett balanserat styrkort är mycket mer än att bara dela in 
nyckeltal i olika rutor. Det har varit ett bra stöd att följa Hallgårde och Johanssons (1999) 
vägledning, men vi har anpassat modellen något efter situation och med den empiri vi tagit 
fram under studien. Exempelvis ser vi svårigheter att begränsa antalet kritiska 
framgångsfaktorer, antalet måste anpassas efter den verksamhetsbredd som råder. Att använda 
ursprungsmodellen och en dokumenterad vägledning har underlättat arbetet. Den största 
utmaningen är att anpassa modellen efter företagets behov och situation, så att den ska kunna 
förankras, fungera och leva vidare i organisationen. En utmaning som även teorin bekräftar är 
att undvika att ledningen fokuserar på de finansiella måtten, något som är lätt hänt trots att 
styrkortet har flera andra mått (Johanson & Skoog 2010). Att detta är en risk anser vi beror på 
att den finansiella delen är naturlig att arbeta med och dessutom ett tidigare krav. Denna risk 
finns och kan undvikas i det kommunala bolaget om styrkortsarbetet görs grundligt och alla är 
insatta i syftet att nå den överenskomna visionen. Genom denna vision och bredd på 
perspektiv kan fokus även riktas på samhällskrav och hållbar utveckling. Jämfört med 
ursprungsmodellen har vi även valt att inkludera medarbetarperspektiv i lärandeperspektivet, 
då turism- och näringslivsbolag är kunskaps- och tjänsteföretag där medarbetarna besitter 
värdet.  

Den mest kritiska delen kring införandet av balanserat styrkort, som bland annat Kasurinen 
(2002) tar upp är ledarens roll och att införandet av styrkort förankras i hela organisationen. 
Denna studie bekräftar detta genom att vi upplever osäkerhet kring resultatet utifrån brister i 
form av begränsad tid från ledning och otillräcklig omfattning, av att endast arbeta utifrån ett 
ledningsperspektiv. Detta innebär att styrkortet inte kan anses som färdigt och implementeras 
i en verksamhet. Denna slutsats grundas utifrån vår upplevelse av att balanserat styrkort är en 
omfattande modell som kräver mer fokus och tid från ledande roller.  

Att utöka bolagets styrning från att endast mäta ett antal nyckeltal förutom finansiella 
styrmedel, kan innebära att bolaget utvecklar innovation kring verksamheten. Detta 
bekräftades även i den rumänska studien (Borza & Bordean 2006). Att få flera involverade i 
det strategiska arbetet, innebär att fler idéer föds till förbättringar.  Organisationen förändras 
dessutom till en lärande organisation, då strategi, styrning, mätning och lärande förenas till ett 
kretslopp och pågår kontinuerligt. En annan tydlig skillnad är också att ett antal verktyg som 
saknats i bolaget synliggörs och kan prioriteras att tas fram för att bättre kunna översätta 
värdet från resultatet av de nyckeltal som redan finns, och påpeka verksamhetens mervärde 
och nytta vilket är väsentligt för kommunala bolag. Genom styrkortet kan också samband 
mellan de olika nyckeltalen och perspektiven synliggöras på ett tydligt sätt, och att man 
fokuserar på rätt nyckeltal. Att arbeta med styrkort i förhållande till endast nyckeltal, innebär 
en större insats kring ledning, osäkerhet och konflikter kring strategiska målsättningar.  Vår 
slutsats kring balanserat styrkort i kommunala bolag som ansvarar för näringsliv och turism 
jämfört med att endast arbeta med nyckeltal är att bolaget kan arbeta mer långsiktigt mot sin 
vision och samtidigt säkerställa att bolaget fokuserar på rätt frågor. Genom att använda 
styrkortsmodellen kan områden som hållbar utveckling och det kommunala bolagets 
samhällsansvar ingå, vilket är en styrka för att även fokusera på dessa nödvändiga områden 
för ett kommunalt bolag. Vi menar även att kommunikationen kring dessa områden kan bli 
tydligare till ägare, medarbetare och andra intressenter med hjälp av styrkortet.  

  



Ulf Hansson     Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag 
Anna Nomark 

 

52 
 

6.2 Ny kunskap 

Den främsta nya kunskap som framkommit under denna studie är att kommunala bolag som 
arbetar med både näringslivsfrågor och besöksnäring mycket väl kan använda sig av det 
balanserade styrkortet som modell för sin verksamhetsstyrning. Kommunala bolag bör ses 
som privata bolag, mer än som offentlig verksamhet i sin form av styrning. Att integrera de 
samhällsnyttiga aspekterna i styrkortet och bolaget, är fullt möjligt och gör styrkortet ännu 
mer komplett. I denna studie är hållbar utveckling en anpassad del till ursprungsmodellen, 
vilket även kan vara relevant för privata bolag som idag har ett större ansvar kring hållbar 
utveckling för att kunna vara konkurrenskraftiga. Men särskilt för kommunala bolag som 
måste förhålla sig till sitt samhällsansvar och krav på framkant kring miljömässiga frågor, 
innebär det en styrka att ha en integrerad modell som stödjer detta.  

Exempelstyrkortet som tagits fram under studien visar även att bolag kan bli tydligare i sin 
kommunikation kring vision, strategi och nyttovärden till alla intressenter, jämfört med att 
arbeta med nyckeltal som modell.  

6.3 Reflektion kring vald metod 

Att göra en enskild fallstudie har till viss del varit en begränsning, eftersom vi endast fått 
erfarenhet från ett kommunalt bolag. Att göra en fallstudie av två kommunala bolag, där ett 
har arbetat med balanserat styrkort under en tid och ett inte har gjort det, hade kanske varit en 
mer relevant metod för att kunna generalisera resultatet kring fler delar.  

Att praktiskt arbeta fram ett exempelstyrkort till Arenabolaget, har varit en bra metod för att 
pröva om balanserat styrkort är en relevant modell. Genom praktiska och egna erfarenheter av 
styrkortsarbetet har det varit lättare att analysera resultatet.  

Vår intervjumetod med blandade frågor har varit kraftfull för att få ut mycket information av 
respondenterna under begränsad tid. Att utöver anteckningar även använda ljudinspelningar 
av intervjuerna har stärkt vårt empirimaterial, som vi annars inser inte skulle ha varit 
tillräckligt.  

6.4 Källkritik 

Vår teoretiska referensram kring balanserat styrkort anser vi vara relevant och trovärdig då vi 
utgått från artiklar från skaparna av modellen (Kaplan & Norton 1992) och även tagit med 
olika anpassningar som tillkommit. Även källor som Olve och Hallgårde och Johansson anses 
som relevanta, då styrkortsarbete i Sverige varit vanligt och många stora och små företag, 
samt offentliga verksamheter har arbetat med denna modell.  

Vi kan konstatera att flertalet vetenskapliga artiklar är från tidigt 1990-tal till början av 2000-
tal, vilka kan kritiseras för att vara något ålderdomliga då det borde hänt mycket mer kring 
detta område. Vi försvarar ändå dessa källor, då vi önskat utgå från den ursprungliga 
modellen och applicera denna i ett kommunalt bolag, som är en vanligare form idag och där 
modellen inte är så beprövad.  
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Att endast arbeta med källor från en ledande position har inneburit en begränsning i resultatet. 
Däremot anser vi att vi fått en bred empiri genom att ta med information från både ägare (VD 
för moderbolaget), VD och tidigare VD som arbetat ingående med turismdelen.  

6.5 Framtida forskning 

Denna studie har avgränsats till ett ledarskapssynsätt, då de intervjuade personerna varit i 
ledande befattning i bolaget. Det vore relevant att fördjupa denna studie genom att även ta 
med synsätt från medarbetarna i bolaget, för att få ett komplett resultat och även för att 
jämföra de båda resultaten. Kan det vara så att resultatet blir ungefär detsamma eller skiljer 
det sig nämnvärt när alla fått vara delaktiga i styrkortsarbetet? 
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8 Bilagor 

8.1 Organisation Karlskrona Kommun 
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8.2 Intervjuer 
 

8.2.1 Nuvarande VD, Bengt Lingman. 

Intervju utförd 2012-04-24. 

 
Generellt kring sammanslagning 

1) Har Näringslivsenheten arbetat med någon form av styrkort tidigare? 

a. Har du någon egen erfarenhet kring styrkortsarbete? 

2) Jobbar ni med framtagning av vision och mål 

a. Hur involverade är medarbetarna i framtagning av vision- och målarbetet idag? 

3) Vad tror du att den största skillnaden för näringslivsenheten blir att ingå i ett 

gemensamt bolag tillsammans med turistdelen? 

4) Vad ser du för synergieffekter kring sammanslagningen? 

5) Vad är den största utmaningen att sammanfoga dessa delar? 

Input till styrkort 

1) Vision (mål) 
a. Vad hade Näringslivsenheten för vision tidigare? 

 
b. Kommer ni att omarbeta den, eller gäller den även i det nya bolaget, och att 

man nu slår ihop Arenabolagets och Näringslivsenhetens till en gemensam? 
 

c. Hur ser du på bolagets roll i framtiden? Vad är huvuduppgift/mission? 
 

2) Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna för verksamheten, utifrån din syn? 
 

3) Att arbeta med styrkort innebär att man tittar från olika perspektiv. Vilka ser du som 
relevanta för det nya turism- och näringslivsbolaget? (Exempel de fyra ursprungliga) 
 

4) Finns det strategiska mål hur Näringslivsenheten ska nå sin ursprungliga vision? 
 

5) Arbetar ni idag med mått i form av nyckeltal, eller statistik i någon form? 
 

6) Vilka är intressenter till bolaget? 
 

a. Vad definierar du som intressentvärde i det nya bolaget? 
 

b. Har man mätt någon form av kundvärde tidigare, eller någon annan typ av 
mätning? 
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7) Mäter man idag verksamheten på något sätt, att man arbetar med rätt saker, och på ett 
effektivt sätt etc.? 
 

8) Har det funnits några finansiella mål på näringslivsenheten tidigare? 
a. Hur kommer kraven se ut i det nya bolaget? 

 
9) Vad är era kärnkompetenser från Näringslivsenheten? 

 
a. Hur har man arbetat med kompetensutveckling i enheten tidigare? 

 
b. Hur ser du på kompetensutveckling i det nya bolaget? 

 
c. Ser du att någon kompetens saknas idag i bolaget för att öka kundvärdet och 

samhällsnyttan? 

 

8.2.2 Moderbolagets VD, Lottie Dahl Ryde 

Intervju utförd: 2012-02-09 och 2012-04-13. 

1) När bildades Arenabolaget? 

2) Vad var huvudsyfte till att man bildade ett kommunalt bolag för turism och 

besöksnäring? 

3) Känner du till om Karlskrona Kommun har arbetat med balanserat styrkort tidigare? 

4) Hur ser visionsarbetet ut i bolaget idag?  

a. Vilka deltar? 

b. Vad finns det för resurser för denna typ av arbete? 

5) Vad blir bolagets största utmaning framöver i samband med sammanslagningen? 

6) Vilka är det mest kritiska framgångsfaktorerna enligt dig för att bolaget ska lyckas? 

7)  Vilka perspektiv tycker du är relevanta för Arenabolaget? 
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8.2.3 Före detta VD, Michael Fransson 

Intervju utförd 2012-04-13. 

1) Har Arenabolaget haft en tydlig vision, strategi och handlingsplan? 

2) Har man kunnat kommunicera nyttan och det som bolaget har levererat till dess 

intressenter? 

3) Hur har verksamheten arbetet för att nå målen? 

4) Har du saknat något verktyg för att enkelt följa upp verksamheten? 

5) Har man mätt verksamheten från olika perspektiv tidigare? Exempelvis kundperspektivet, 

finansiella perspektivet. 

6) Vilka ser du som Arenabolagets intressenter? 

7) Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna enligt dig för att bolaget ska lyckas? 

8) Vilka perspektiv tycker du är relevanta för Arenabolaget? 

 

 

 

 

 


