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Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa vilka förutsättningar som krävs för att upprätta ett 

underlag till styrningsbeslut i form av ett Balanced Scorecard. Avsikten är även att hjälpa 

trafikbolag att skapa en ökad förståelse för Balanced Scorecard och därigenom uppmärksamma 

viktiga faktorer för att nå framgång med konceptet. Vi avser även att visa på förslag huruvida 

framtagande av perspektiven och perspektivens mål och mått kan gå till. 

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie med en abduktiv inriktning, i vilken vi samlat in 

empirisk data genom intervjuer. Dessa intervjuer, tillsammans med vår referensram har vi sedan 

försökt knyta samman utifrån ett hermeneutiskt och tolkande perspektiv. 

 

Slutsats: Vi anser att BSC är ett verktyg som kan hjälpa kollektivtrafikbolag att identifiera de 

viktigaste målen och bygga upp en kedja av händelser för varje enskilt mål som kan skapa en 

balans mellan de olika målen. Genom att upprätta vision, mål, mått och strategier kan 

kollektivtrafikbolag kommunicera en klar och tydlig bild av sin verksamhets ambition. Det är 

därför viktigt att målen och strategierna följer samma linje som den utsatta visionen. 

Vid framtagandet av BSC anser vi det viktigt att ta hänsyn till tre olika infallsvinklar för 

kollektivtrafiksbolag, nämligen att se på kollektivtrafikbolag som en del av ett strategiskt 

nätverk, som en organisation ur ett intresseperspektiv och som en imaginär organisation. 

För att nå full potential genom BSC är viktigt att hålla en god kommunikation inom 

verksamheten samt med verksamhetens externa intressenter. Samma sak gäller vid förankringen 

av visionen och de resterande delarna som följer visionens linje. 

 

Nyckelord: Balanced Scorecard, kollektivtrafik, kollektivtrafikbolag, vision, strategi, mål, mått 

och framgångsfaktorer. 
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1 INTRODUKTION 
I det första och inledande kapitlet tar vi upp bakgrunden till studien och för en diskussion kring 

problemet samt så redogör vi för problemformuleringen, syftet, avgränsningar och vissa 

begreppsdefinitioner. 

 

1.1 Inledning 

Lokal och regional kollektivtrafik är den trafik som sträcker sig inom en kommun och mellan 

kommuner inom samma län. Med kollektivtrafik menas ”persontransporttjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering”1. Syftet med 

kollektivtrafiken är att ”främja en tillfredsställande trafikförsörjning och har som uppdrag att 

ordna goda allmänna kommunikationer inom, samt till och från länet”.2 Det är landstinget och 

kommunerna inom ett län som är ansvariga för den regionala kollektivtrafiken. Det framgår från 

lagen om kollektivtrafik att det måste finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och 

regionala linjetrafiken för persontransporter i varje län.3 Enligt nuvarande lag (1997:734) har en 

trafikhuvudman hand om länstrafikansvarigas uppgifter. En trafikhuvudman kan vara ett 

landsting, en kommun, ett kommunalförbund eller ett aktiebolag som har bildats för ändamålet. 

Eftersom majoriteten av trafikhuvudmännen fungerar som aktiebolag, kallar vi fortsättningsvis i 

uppsatsen trafikhuvudman för kollektivtrafikbolag eller trafikbolag. 

 

Vid utveckling av kollektivtrafiken måste hänsyn tas till transportpolitik och kommunernas 

övergripande fysiska planering4. ”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet” 5. Transportpolitiken riktar sig mot två perspektiv och 

aspekter – från å ena sidan att skapa och ha bra tillgänglighet för resor och transporter. Och å 

andra sidan ta hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med ett hållbart transportsystem menas ett 

transportsystem som gör det möjligt att bland annat ”tillgodose grundläggande behov av 

kommunikation och utveckling på ett säkert och för människor och ekosystem sunt sätt och som 

är prisvärt, fungerar rättvist och effektivt, erbjuder olika typer av transportmöjligheter, stöder en 

konkurrenskraftig ekonomi och balanserad regional utveckling, begränsar utsläpp och avfall, 

                                                 
1 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/34/53/36be5ef0.pdf (hämtad 2010-11-17) 
2 Blekingetrafikens PowerPoint presentation, 2010-11-11 
3 Notisum, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970734.htm (hämtad 2010-11-03) 
4 Trafikverket, http://www.vv.se/PageFiles/21094/Kollektivtrafik%202009-2012%2072dpi.pdf?epslanguage=sv (hämtad 2010-11-03) 
5 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/11771 (hämtad 2010-11-03) 
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samt minimerar konsekvenserna av markutnyttjande och buller”.6 De transportpolitiska målen 

fungerar som en utgångspunkt för olika aktiviteter, åtgärder och prioriteringar som gäller 

transport. Målen är ett stöd för regional och kommunal planering och inspirerar även 

framtagande av lokala och regionala transportmål samt företagens policies7. 

I början av 2008 tog ”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik”, där Svensk 

Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, 

Svenska Taxiförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting ingår, beslut om att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandel och kollektivtrafikresandet till år 2020. I samband med det har 

det även tagits fram en ny vision för branschen samt mål på riksnivå för transportpolitiken, 

marknadsandelar och resandeökning, kundorientering, utveckling och förnyelse, ekonomi- samt 

effektivitetsmål8. I nuläget pågår arbetet med fördubblingsarbetet för fullt: Bland annat har det 

arrangerats en rad tankesmedjor runt om i landet, och det pågår även en rad delprojekt inom 

ramen för den gemensamma affärsmodellen. 

Det har även tagits fram en ny lag gällande kollektivtrafik som träder i kraft den 1 januari 2012 

och som är anpassad till EU:s regelverk, vilken kommer att innebära att kollektivtrafikföretagen 

fritt och inom alla geografiska områden får etablera kommersiell kollektivtrafik. När lagen träder 

i kraft kommer begränsningen att tas bort, den som tidigare hindrade kommersiella bussföretag 

från att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Den nya lagen innebär även att det i varje län 

kommer att finnas en regional kollektivtrafikmyndighet där kommunerna och landstinget 

gemensamt kommer att bli ansvariga för den regionala kollektivtrafiken och att den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten kommer att organiseras som ett kommunalförbund9. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Nya mål och nya lagändringar för kollektivtrafiken innebär att ett enskilt kollektivtrafikbolag står 

inför stora förändringar. Osäkerheten inför framtiden skapar en mängd frågeställningar för 

kollektivtrafikbolag. I samband med den nya kollektivtrafiklagen ska det finnas en regional 

kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att det upprättas ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska besluta om. Hur kommer det att se ut? 

 

                                                 
6 Regeringskansliet, http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/21/02/bd3b3165.pdf (hämtad 2010-11-18) 
7 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/11771 (hämtad 2010-11-0) 
8 Svenskkollektivtrafik, http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (hämtad 2010-11-03) 
9 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/12167/a/143453 (hämtad 2010-11-03) 
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I samband med fördubblingsmålet ligger väldigt stort fokus på kundperspektivet: Hur kan man 

öka antalet nya kunder och vilka kundsegment ska man satsa på? Hur ska man göra för att 

kunderna ska bli nöjda – gällande pris och relevans. Vad är rätt pris och vilken pristaxstruktur är 

den effektivaste? Hur kan trafiken bli mer användbar? Vad är olika resenärgruppers behov? Och 

hur kan kollektivtrafiken konkurrera med privatbilister?  

  

Den nya lagen om kollektivtrafiken innebär att trafikbolagen måste ändra sina samarbetsrutiner 

med kollektivtrafikutövare – de så kallade operatörerna. Hittills har trafikbolagen ”köpt” trafiken 

från samma operatör för hela länet och tecknat brutto- eller nettoavtal10 med dem, och nu 

kommer det att bli möjligt för fler operatörer att komma in på marknaden. Dessutom kommer 

även de kommersiella trafikföretagen att bedriva sin verksamhet. Detta gör att 

kollektivtrafikbolagen står inför stora utmaningar – hur ska de på ett affärsmässigt sätt hantera 

situationen, hur ska de upprätta incitamentsavtal11 för att utveckla olika typer av tjänster, hur ska 

de skydda trafikbolagets varumärke, hur ska de samarbeta med de kommersiella bolagen om 

fördubblingsmålet? Hur ska de upprätta varumärket med den nya lagen? En stor utmaning är 

även samspelet mellan trafikbolag och kommuner gällande infrastrukturutveckling och 

vägstruktur. Man kan inte glömma att transportpolitik ställer krav på hållbar utveckling. Hur ska 

man bemöta det kravet? 

 

Det är inom Svensk kollektivtrafik ett faktum att det kommer att krävas stora ekonomiska 

insatser, därav en stor del skattemedel för att nå upp till målet om fördubbling. Dessutom kan den 

nya kollektivtrafiklagen innebära att lönsamheten kan försämras ännu mer för trafikbolagen, 

eftersom kommersiella bolag kan konkurrera på de mest lönsamma trafiksträckorna12.  

 

Slutligen innebär den nya lagstiftningen stora förändringar för alla intressenter. Det finns ett 

starkt behov för förståelse hos kollektivtrafikens ägare, det vill säga kommuner och landsting, 

operatörer/ kollektivtrafikföretag och inte minst hos de anställda hos kollektivtrafikbolaget. 13 

Hur går man från de gamla ramarna och skapar/tar in ny kunskap kring detta? 

 

                                                 
10 Se avsnitt 1.6 Begreppsdefinitioner för förklaring. 
11 Se avsnitt 1.6 Begreppsdefinitioner för förklaring. 
12 Svenskkollektivtrafik, http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (hämtad 2010-11-03) 
13 Svenskkollektivtrafik, http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (hämtad 2010-11-03) 
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Många av dessa frågeställningar handlar om hur man ska lyckas uppfylla de nya målen, var finns 

potentialen, vilka val av strategier och vilka prioriteringar bör göras. Har kollektivtrafikbolag 

idag styrmedel som kan hantera dessa frågeställningar? 

 

Som vi nämnde innan är trafikhuvudmän organiserade på olika sätt, bland annat som 

kommunalförbund och aktiebolag. De som fungerar som ett kommunalförbund följer 

kollektivtrafikbolagens kommunallag, (SFS 1991:900) som reglerar kommunernas och 

landstingens organisation och ansvarsområden.14 Detta innebär att fullmäktige bestående av 

ägare - både kommun och landstingsrepresentanter - tillsätter styrelsen som i sin tur leder arbetet. 

Det är fullmäktige som beslutar om verksamheten, framförallt sätter nya mål och beslutar om 

budgeten. Målstyrning är ett honnörsord och de lokala enheterna utformar verksamheten efter de 

lokala förutsättningarna.15  

 

Trafikhuvudmän som är organiserade som aktiebolag, följer aktiebolagslagen (2005:551), de ägs 

gemensamt av landstinget och kommunerna och de har tre beslutsorgan: Bolagsstämma, styrelse 

och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. De nya målen som 

satts upp för kollektivtrafiken kommer från ägarna – kommunerna och landstinget. 

 

Vi kan jämföra kollektivtrafikbolagets styrning ”med styrning i kommuner och landsting som för 

många betyder budgeten som också innehåller en plan för ekonomin. Budgetens stora betydelse i 

gällande resursfördelning, styrning, samordning och kontroll som är viktiga i detta 

sammanhang.”16 Det är svårt att tro att kollektivtrafikbolags styrning som är budgetbaserat kan 

bemöta kommande förändringar. 

 

Det är i dagens situation naturligt att det framkommer viss kritik som handlar om att nuvarande 

styrning inte är marknadsinriktad, är beroende av kortsiktiga mål, att det saknas vision, 

verksamheten är mer produktionsorienterad än marknadsorienterad och att nuvarande 

affärsmodell inte styr mot kundorientering och affärsmässigt agerande. Det finns även kritik mot 

hela branschen i sig, då det påstås att den är kraftigt fragmentiserad och enbart håller fast vid 

gamla rutiner och roller.17 

 

                                                 
14 Notisum, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101065.htm (hämtad 2010-11-03) 
15 Brorström, Björn, Haglund, Anders & Solli, Rolf (2005), Förvaltningsekonomi. Upplaga 2., Lund: Studentlitteratur.  
16 Brorström m.fl. (2005:180-181) 
17 Svenskkollektivtrafik, http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (hämtad 2010-11-03) 
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För att stödja och försöka hjälpa trafikbolagen har en branschgemensam expertgrupp inom 

”Partnersamverkan för Fördubblad kollektivtrafik” tagit fram en affärsmodell/idéskiss för 

fördubblad kollektivtrafik (hädanefter kallad Affärsmodellen) i början av 2009. Modellen lyfter 

fram en vision som utgår från de transportpolitiska målen samt bryter ner målet för fördubblad 

kollektivtrafik i fyra perspektiv: kund-, effekt-, utvecklings- och förnyelse- och ekonomimål. Vi 

tror att det är en bra utgångspunkt för konkreta förändringar i verksamheten, förändringar som 

driver mot fördubblingsmålet och visionen för det enskilda trafikbolaget.  

 

Däremot måste man komma ihåg att modellen riktas enbart mot att nå fördubblingsmålet. De 

enskilda kollektivtrafikbolagen måste bemöta inte enbart ovan nämnda förändringar utan måste 

också ta ansvar och bedriva verksamheten i nuet, de har mål och specifika problem. Utmaningen 

återstår för enskilda kollektivtrafikbolag att ta fram en egen vision och egna strategier, att 

integrera, anpassa och vidareutveckla sin egen verksamhet.   

 

Enligt vår uppfattning är Affärsmodellen till viss del uppbyggd med hjälp Balanced Scorecard. 

Definitionen av det lyder: "Balanced scorecard är ett format för att genom bättre planering och 

uppföljning säkerställa att en organisation förverkligar sina strategier och når sina mål"18. Med 

ett Balanced Scorecard kan man ta fram ett begränsat antal mått som i sak beskriver 

verksamheten i dess mål och aktiviteter och på så sätt skapa en strategisk logik.19 Dessutom är 

det ett bra verktyg för kommunikation mot intressenter och kan tillämpas både inom kommunala 

-, såväl som andra typer av företag.  

 

Vi tror att en kombination av Affärsmodellen och Balanced Scorecard, kopplat till det egna 

kollektivtrafikbolagets förutsättningar kan hjälpa till att utveckla ett användbart och effektivt 

styrningsverktyg för det enskilda kollektivtrafikbolaget. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka förutsättningar krävs för att trafikbolaget ska bli framgångsrikt med hjälp av 

Balanced Scorecard?  

 Hur kan trafikbolaget bygga upp sin verksamhetsstyrning med hjälp av Affärsmodellen 

och Balanced scorecard generellt?  

                                                 
18 Olve, Nils-Göran, & Samuelsson, Lars A (2008:373). Controllerhandboken. Upplaga 9:1. Malmö: Liber 
19 Olve m.fl. (2008)  
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o Hur kan trafikbolaget ta fram mål och mått för det enskilda kollektivtrafikbolaget? 

o Vilka faktorer är viktiga att beakta för att nå framgång med Balanced Scorecard? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka förutsättningar som krävs för att upprätta ett underlag till 

styrningsbeslut i form av ett Balanced Scorecard. Avsikten är även att hjälpa trafikbolag att skapa 

en ökad förståelse för Balanced Scorecard och därigenom uppmärksamma viktiga faktorer för att 

nå framgång med konceptet. Vi avser även att visa på förslag huruvida framtagande av 

perspektiven och perspektivens mål och mått kan gå till. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi avser att göra en studie om kollektivtrafiksbolag där vi använder Blekingetrafiken som ett 

exempel för studien i vår diskussion och våra slutsatser. Kalmar Läns Trafik och Skånetrafiken 

använder vi oss utav i syftet att samla in information från för att bredda perspektivet och få fler 

infallsvinklar i vår diskussion och våra slutsatser. Vid förslaget av framtagna mål och mått 

begränsar vi oss till busstrafik för att hålla oss inom rimliga ramar för uppsatsens omfattning. 

Affärsidé eller verksamhetsidé anser vi vara ett känsligt ämne för statliga och kommunala 

verksamheter och därför kommer vi inte gå djupare in på den delen annat än belysa det som en 

viktig faktor för att nå framgång genom BSC. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras innebörden av ett antal använda begrepp i uppsatsen: 

Balanced Scorecard: Används synonymt med BSC, styrkort och balanserat styrkort. 

Bruttoavtal: Ett bruttoavtal, eller bruttokontrakt som det även kallas, innebär att ett 

trafikföretags kostnadsförslag endast innehåller den aktuella kostnaden för att genomföra 

kollektivtrafik inom ett fastställt geografiskt område. Det är då trafikhuvudmannens uppgift att 

planera och marknadsföra kollektivtrafiken. Det är också trafikhuvudmannen som får de 

fullständiga biljettintäkterna, medan trafikföretaget får kompensation för den kollektivtrafik som 
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de utfört. Bruttoavtal är den ledande formen för upphandling av kollektivtrafik och där både 

länstrafiken och trafikföretagen förespråkar kostnadsminimering20. 

Nettoavtal: Även kallat nettokontrakt, innebär att ett trafikföretags kostnadsförslag baseras på 

biljettintäkter med avdrag för den kostnad som uppstår för att utöva kollektivtrafiken. 

Biljettintäkterna tilldelas trafikföretaget, som även utöver att producera kollektivtrafiken, ska 

planera och marknadsföra den21.  

 
Incitamentsavtal: Den här typen av avtal innebär att en del av trafikföretagets ersättning gjorts 

rörlig med antingen bonus eller vite. Sådana här avtal innebär ofta att trafikhuvudmannen och 

trafikföretaget delar på vinsten alternativt förlusten22. 

Kollektivtrafik: Genomförs av kollektivtrafikbolag och ett antal trafikföretag.23 

Kollektivtrafikbolag: Är självständiga juridiska enheter. Kollektivtrafikbolag är ett ledarföretag 

i en imaginär organisation24   

Trafikföretag: Är en självständig juridisk enhet. Trafikföretag utför kollektivtrafik åt 

kollektivtrafikolag.25 Vi kallar även trafikföretag för kollektivtrafikutövare, trafikutövare, 

operatörer och aktörer. 

 

 

 

                                                 
20 Haglund, Lars & Stålhammar, Anna (red) (1999:159), Marknads- och serviceorienterad kollektivtrafik. Karlstad: Författaren och Karlstads 
universitet 
21 Haglund m.fl. (1999) 
22 http://www.dokumera.se/ordlista/Incitamentsavtal.html    
23 Haglund m.fl. (1999) 
24 Haglund m.fl. (1999:134)  
25 Haglund m.fl. (1999) 
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2  METOD 
 
I det här kapitlet avser vi att redogöra för hur vi utformat vår uppsats, vilka metoder vi använt 

och motivera varför vi använt just dessa. Vi kommer även att ta upp ett antal aspekter som kan 

ha påverkat det resultat som vi kommit fram till. 

  

2.1 Forskningsprocessen 
En forskningsprocess beskriver Patel och Davidsson26 som en process bestående av ett antal 

olika steg. Det första steget går ut på att man ska identifiera ett problemområde. Därefter ska ett 

syfte formuleras och frågeställningar utformas. Nästa steg består av en litteraturgenomgång, följt 

av en eventuell precisering av problemet. Vidare är de efterföljande stegen: Val av 

tillvägagångssätt för undersökningen, val av informationsinsamlingsteknik, hur det ska 

genomföras, bearbetas, analyseras samt rapporteras. Författarna beskriver denna ordning som den 

mest logiska, men de menar även på att det i verkligheten är ganska svårt att följa stegen exakt 

från början till slut. Det menar de beror på att flera av stegen i processen överlappar varandra. 

Dessutom krävs det ofta att man under processens gång går tillbaka till tidigare steg, allteftersom 

nya kunskaper och uppgifter om arbetet dyker upp.  

                                                

Vi ser den beskrivna forskningsprocessen som ett bra stöd och som en slags mall för planeringen 

av vårt arbete. Vi har med vår uppsats försökt följa dessa steg. Även om vi under tiden har fått ny 

kunskap om problemet som då har inneburit att vi har fått gå tillbaka och revidera vissa steg.  

 

2.2 Relationen mellan empiri och teori 
Ett centralt problem inom vetenskapligt arbete är hur man ska hantera relationen mellan teorin 

och verkligheten27. Det finns tre olika förhållningssätt när det kommer till hur man ska hantera 

detta problem. Den vanligaste uppfattningen om relationen mellan teori och empiri inom 

samhällsvetenskapen, beskriver Bryman och Bell28 vara den deduktiva ansatsen. Ett sådant 

arbetssätt utmärks vidare enligt Patel och Davidsson29 av att en forskare utgår från redan 

existerande teorier, för att dra egna slutsatser i det aktuella fallet. De menar även att ett deduktivt 

arbetssätt antas kunna stärka objektiviteten i en undersökning, då man utgår från redan befintlig 
 

26 Patel, R. Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur  
27 Patel m.fl. (2003) 
28 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
29 Patel m.fl. (2003)  
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teori. Men författarna nämner även att det kan finnas en risk med den deduktiva ansatsen. De 

menar att forskaren kan bli påverkad och styra sin forskning enbart utefter de befintliga teorierna 

och således gå miste om nya upptäckter och erfarenheter.  

 

En induktiv ansats innebär enligt Patel och Davidsson30 att en forskare börjar med en 

undersökning, utan att ha någon generell teori i bagaget. Det vill säga att man utifrån 

undersökningens resultat formulerar en teori. Vidare nämner de att det utifrån ett sådant 

arbetssätt är näst intill ofrånkomligt att forskaren kommer att färga teorierna med sina egna idéer 

och föreställningar.  

 

Ett tredje sätt att relatera teori och empiri till varandra är genom abduktion. Det sägs enligt Patel 

och Davidsson31 innebära en kombination av ovan två nämnda ansatser. Utifrån ett enskilt fall 

formuleras ett mönster som kan förklara fallet, en slags teoretisk djupstruktur – ett steg i den 

induktiva ansatsen. Vidare prövas den formulerade teorin på nya fall – ett steg i den deduktiva 

ansatsen. Därigenom kan den ursprungliga teoribildningen utvecklas till en mer generell syn. 

Författarna nämner både för- och nackdelar med denna ansats. En fördel är att forskaren inte 

tenderar att bli låst i lika hög grad som vid de andra arbetssätten. En risk däremot kan vara att 

forskaren inte är tillräckligt vidsynt och omedvetet väljer undersökningsobjekt efter tidigare 

erfarenheter. Vilket även kan hänga ihop med att denne formulerar sina teorier så att alternativa 

tolkningar utesluts.  

 

Vi har i denna uppsats valt att försöka följa den abduktiva inriktningen. Detta grundar vi på att vi 

till viss del utgår från befintlig teori för att vidare använda den information som framkommer i 

intervjuerna som underlag. Den befintliga teorin och våra intervjupersoner utgör då den 

deduktiva biten. Medan den induktiva biten byggs på vad vi får ut av våra intervjuer och i 

jämförelsen som vi gör med teorin. Därefter utvecklar vi våra egna ”teorier” och slutsatser om 

fallet, som således kan ses som abduktiv.  

 

En abduktiv inriktning har också gett oss möjlighet att genom arbetets gång, pendla mellan teori 

och empiri, vilket har underlättat i vårt arbete. Frågorna till våra intervjuer säkrade vi med hjälp 

av vår teoretiska referensram och vi hade även en möjlighet att gå tillbaka, återvända till empirin 

i form av återkommande kontakt med vår kontaktperson.   

                                                 
30 Patel m.fl. (2003) 
31 Patel m.fl. (2003) 
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2.3 Forskningsmetoder/Val av ansats 

Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell32 en strategi för forskning där fokus på 

insamlingen av data ligger på ord, det vill säga inte på siffror. De beskriver en kvalitativ ansats 

som induktiv och tolkande. De menar även att den kvalitativa forskningen ser den sociala 

verkligheten som något som ständigt förändras och att den är skapad av människor.  

Den kvantitativa forskningen är en annan typ av forskningsstrategi som innehåller ett deduktivt 

synsätt och det handlar mer om att samla in numerisk data33. Författarna menar även att enligt 

den kvantitativa forskningen ses den sociala verkligheten som uppbyggd av en yttre och objektiv 

verklighet.  

 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta mer enligt den kvalitativa metoden. Detta dels då den 

kvantitativa metoden ses som betydligt mer omfattande och då vi har begränsat med tid så skulle 

våra resurser inte ha räckt till. Vi anser även att våra frågeställningar och syftet med uppsatsen 

passar och är mer logiskt anpassad till den kvalitativa metoden. På grund av våra tidsbegränsande 

resurser är det också troligt att vi har fått ett mer givande resultat än om vi skulle ha arbetat 

kvantitativt. Vi har genom våra intervjuer och undersökningar försökt skapa oss en nulägesbild 

för att se om det på ett lämpligt sätt har varit möjligt att implementera och/eller ge förslag i 

någon form av ett Balanced Scorecard i trafikbolagets organisation.  

 

2.4 Vetenskapliga förhållningssätt 

Inom vetenskap och forskning finns det två olika förhållningssätt. Dessa är positivismen och 

hermeneutiken. Enligt Patel och Davidsson34 går positivismen ut på att kunskap ska träda ur 

logiska iakttagelser. Vidare menar de att ett annat vanligt kännetecken för positivismen är 

användandet av statistiska och kvantitativa metoder vid analyser och forskaren är i huvudsak 

objektiv och osynlig. De fortsätter sedan med att förklara innebörden av det andra 

förhållningssättet, hermeneutiken. Till skillnad från positivismen är det här mer aktuellt att 

använda sig av kvalitativa metoder. En forskare får då rollen att djupare analysera och tolka olika 

delar och på så sätt menar författarna att det skapar en ökad förståelse av helheten.  

 

                                                 
32 Bryman m.fl. (2005)  
33 Bryman m.fl. (2005) 
34 Patel m.fl. (2003)  
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Det förhållningssätt som vi använde oss av i denna studie är det hermeneutiska. Detta eftersom vi 

ansåg att det lämpligaste arbetssättet för oss var användandet av kvalitativa intervjuer. Vår avsikt 

har sedan varit att bearbeta intervjuerna både del för del men också som en helhet. Tanken 

bakom det var att skapa en ytterligare ökad förståelse för vårt problem och våra frågeställningar.  

 

2.5 Vår förkunskap 

När det gäller val av organisation och samarbetspartner kom vi i kontakt med trafikbolaget 

genom en av författarnas kontakter. Genom ett första möte med vår kontaktperson där det 

diskuterades allmänna och aktuella problem inom området verksamhetsstyrning, väcktes intresset 

för att på något vis arbeta med Balanced Scorecard. Vi har i tidigare kurser kommit i kontakt 

med begreppet och vi hade således redan vissa förkunskaper och förståelse för dess innebörd och 

funktion, även om de kan betraktas som grundläggande. För att fördjupa våra kunskaper inom 

ämnet som vi finner väldigt intressant, har det givetvis krävts vidare litteraturstudier.  

2.6 Datainsamling 

Empiri kan samlas in på två olika sätt, dels genom primärdata, men också genom sekundärdata. 

Primärdata är ny färsk data som samlas in för ett specifikt syfte och ändamål. Sekundärdata är 

redan existerande data som samlats in i tidigare syften. Enligt Patel och Davidsson35 är våra 

vanligaste informationskällor Internet, böcker och vetenskapliga tidskrifter. Och för att kunna 

formulera ett problem och komma fram till någon typ av svar så krävs det god kunskap inom 

området. En viktig fördel med sekundärdata är också att det kan spara både tid och pengar att 

använda redan bearbetad information36. 

 

Vi har använt oss både av primär- och sekundärdata i vår insamlingsprocess. De primärdata vi 

har använt är främst våra personliga intervjuer och de via e-post. Det sekundärdata vi har använt 

oss av är all den litteratur vi har använt, det vill säga böcker, vetenskapliga artiklar, dokument, 

publikationer och övriga elektroniska källor. Samtliga med motiveringen att de har en koppling 

till ämnet och att de kan bidra till ett intressant underlag för uppsatsens avslutande kapitel.  

 

Ett annat aktuellt begrepp när det kommer till datainsamling är triangulering. Enligt Bryman och 

Bell37 innebär triangulering att man använder sina sekundärdata för att tillförsäkra sina 

                                                 
35 Patel m.fl. (2003) 
36 Bryman m.fl. (2005) 
37 Bryman m.fl. (2005) 
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primärdata. Ett exempel kan vara att man efter en intervju stämmer av med tidigare rapporter 

eller annat som kan ge svar på samma frågor som ställdes under intervjuerna. Detta kan vara ett 

bra sätt att dubbelkontrollera resultat även från kvalitativa undersökningar. 

 

Vi anser att triangulering passar väl in på vår metod då vi till viss del har utgått från och jämfört 

våra svar med bland annat de rapporter och dokument som vi fått tillgängliga via trafikbolaget.  

2.7 Intervjuer och intervjupersoner 

Då vår studie har en kvalitativ inriktning väljer vi här att endast beskriva kvalitativa intervjuer 

och vad som karaktäriserar dessa. Patel och Davidson38 menar att en kvalitativ intervjus syfte är 

att identifiera och observera olika egenskaper hos det man undersöker. De menar även att det 

därför passar sig väl med den här typen av intervjuer då man har antingen en abduktiv eller en 

induktiv inriktning på sin forskning. Vilket då även passar in på det förhållningssätt som vi har 

valt att försöka följa, nämligen det abduktiva. Vidare anser författarna att kvalitativa intervjuer 

och undersökningar har en struktur som syftar till att uppnå en så hög validitet och reliabilitet 

som möjligt på det som undersöks. De framhåller även att i en kvalitativ intervju riktas intresset 

mot intervjupersonens åsikter och att den här typen av intervju ofta rör sig i olika riktningar, 

vilket gör att intervjupersonens kunskaper och vad denne anser vara relevant blir extra tydliga.  

 

När det kommer till en intervjus upplägg och dess frågor finns det ett antal viktiga aspekter att 

beakta. Patel och Davidson39 nämner standardisering som en viktig sådan. Det innebär hur man 

utformar frågorna och i vilken ordning man ställer dem. En annan viktigt aspekt är intervjuns 

struktur, det vill säga hur intervjun är upplagd och till vilken grad intervjupersonerna tolkar 

frågorna efter egna erfarenheter och inställning.  

 

Bryman och Bell40 beskriver kvalitativa intervjuers karaktär som väldigt varierande, men de 

utgår från två huvudkategorier, nämligen ostrukturerade respektive semi-strukturerade intervjuer. 

En ostrukturerad intervju innebär i princip ett vanligt samtal, en diskussion, ofta utan några fasta 

frågor. Medan en semi-strukturerad intervju följer ett visst tema, med på förhand formulerade 

frågeställningar. Frågorna är utformade så att den som blir intervjuad har möjlighet att svara fritt 

och ordningen på frågorna bör nödvändigtvis inte följa den uppställda ordningen.  

 

                                                 
38 Patel m.fl. (2003) 
39 Patel m.fl. (2003) 
40 Bryman m.fl. (2005) 
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Våra respondenter är sex stycken till antalet, varav fem vi träffade och intervjuade personligen. 

Den sjätte respondenten svarade på våra frågor via mail. Vårt första möte med kontaktpersonen 

Jonas Nordsten, administrativ chef på Blekingetrafiken, skedde utan några direkta förberedelser, 

det var mer en diskussion om att skriva uppsats, vad vi hade för idéer och vad de hade för 

eventuella problem som kunde vara intressanta för oss att studera. En kort tid därefter hade vi en 

till träff med Jonas, denna gång med ett antal frågor som underlag41. Via Jonas fick vi sedan 

kontakt med och möjligheten att träffa och intervjua tre andra personer inom bolaget. Dessa tre 

var Anna Claeson, marknadschef, Ove Falck, trafikchef och Hans Jonasson, VD. Vid intervjun 

med Hans Jonasson, VD, var även Jonas Nordsten närvarande. Samtliga intervjuer med 

respondenterna från Blekingetrafiken skedde på deras kontor i Karlskrona.  

 

I dokumentet/skriften om ”Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling”,42 som 

blev tillgängligt för oss via Blekingetrafiken, fick vi idén att kontakta regionförbundet i Kalmar 

län, då vi såg att de varit delaktiga i dess framtagande. Personen vi tog kontakt med och vid ett 

senare tillfälle intervjuade, var Helena Ervenius. Intervjun ägde rum på regionförbundets lokaler 

i Kalmar.  

 

Vi kontaktade även det lokala trafikbolaget Kalmar Läns Trafik och det är därifrån som vår sjätte 

respondent Christer Olsson, marknads- och informationsansvarig, härstammar. ”Intervjun” med 

Christer gick till som på så sätt att vi skickade våra frågor till honom via e-post, varav vi fick 

nedskrivna svar plus deras affärsplan skickat till oss åter.  

 

Vi kontaktade även Skånetrafiken, och även de fick våra intervju/enkät frågor via e-post. Dock 

fick vi inga nedskrivna svar utan vi blev hänvisade till deras verksamhetsplan som, enligt Ulrika 

Mebius, informationschef på Skånetrafiken, svarar på många av våra frågor.  

 

Vårt val föll på en semi-strukturerad intervjuvariant. Det innebar att vi i god tid innan 

intervjuerna förberedde en intervjuguide med frågor. Vilket även visar på en hög grad av 

standardisering. Frågorna försökte vi utforma så att intervjupersonerna fick friheten att utforma 

svaren på sina egna sätt. Varje person fick också ett par dagar innan intervjun frågorna skickade 

till sig för att kunna läsa igenom dem och skapa sig en förståelse och förbereda sig. Vi inledde 

                                                 
41 Se Bilaga 1 
42 Sveriges kommuner och landsting & Svensk kollektivtrafik, (2010) Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling – En 
vägledning och ett verktyg 
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varje intervju med att berätta syftet med vår uppsats samt att gå igenom frågorna och om det 

fanns några oklarheter från respondentens håll redde vi ut det innan vi satte igång. Samtliga 

personliga intervjuer spelades även in med hjälp av en diktafon, med respondenternas 

godkännande. Detta gjorde vi dels för att slippa anteckna för mycket under intervjuerna, och 

istället fokusera på samtalet men också för att i efterhand kunna fundera och reflektera över deras 

svar. I efterhand har vi även kunnat återkomma till respondenterna för ytterligare frågor, 

kompletteringar eller vidareutveckling av befintliga svar. I ett fall hade vi inte möjlighet till att 

träffa respondenten personligen. Vi skickade då ett antal frågor via e-post som vi fick svar på, 

dels nedskrivna svar men också bifogade dokument, som även de innehöll svar på flera av våra 

frågor.  

 

2.7.1 Databearbetning 
Databearbetning i den kvalitativa metoden går enligt Patel och Davidsson43 ut på att forskaren 

sammanställer och arbetar med den information som samlats in. I vårt fall har databearbetningen 

varit att sammanställa svaren på intervjuerna, samt bearbeta använd litteratur. För att lättare 

kunna plocka ut det som var mest relevant för oss från intervjuerna, så transkriberade vi efteråt 

inspelningarna för varje intervju. På grund av den stora mängden data har vi fått gå igenom 

materialet noga ett flertal gånger för att plocka ut och säkerställa det som vi tycker är mest 

relevant för vår studie. 

                                                 
43 Patel m.fl. (2003) 
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2.8 Analysmetod 

Själva analysprocessen har pågått under hela undersökningsprocessen. Under analysen jämförde 

vi olika teoretiska referensramar med empiri och gjorde olika tolkningar. Under kapitlet 

Diskussion lyfter vi fram sådan delar av vår analys som vi anser är mest väsentliga och 

intressanta. 
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• Vid diskussion om kollektivtrafikbolag som en del av strategiska nätverk, utgick vi från 

Halléns teori, Affärsmodellen samt information som vi fick från Regionförbundet i 

Kalmar län och Kalmar Läns Trafik 

• Vårt underlag för diskussion om kollektivtrafikbolag ur ett intressentperspektiv bestod av 

Haglunds plus Anthony och Govindarajans teoretiska referensramar, samt underlag från 

Blekingetrafiken. 

• Vid diskussion om kollektivtrafikbolagen som imaginär organisation utgick vi från 

Hedbergs m.fl. och Haglunds teorier samt empiriskt underlag från Blekingetrafiken. 
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• Vårt underlag för diskussion om BSC som ett verktyg för verksamhetsförändring var 

Ericsson och Gripne samt Blekingetrafikens underlag. 

 

 
Figur 2.8.2 Analysmetod gällande framtagning av ett Balanced Scorecard för Blekingetrafiken. Egen bild 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 
• Vid diskussion om vision och strategier utgick vi från Ericssons och Gripnes och Olves 

BSC-modeller, Affärsmodellen samt information som vi fick från Blekingetrafiken, 

Kalmar Läns Trafik och Skånetrafiken. 

• Vid val av perspektiv jämförde vi fem olika BSC modeller: Kaplan och Nortons, Ericsson 

och Gripnes, Affärsmodellen, Skånetrafikens och Kalmar Läns Trafiks modeller, utifrån 

vilka vi gjorde våra tolkningar. 

• Vid formulering av mål och framtagande av styrtal i de utvalda perspektiven jämförde vi 

följande information: Affärsmodellen, Blekingetrafikens synpunkter och Skånetrafikens 

verksamhetsplan. Därefter jämförde vi med följande teorier: Kaplan och Nortons, 

Ericsson och Gripnes samt Olve m.fl.  

• Vid identifiering av samband orsak – verkan utgick vi från perspektiv och mål som vi har 

föreslagit under 5.2.2 och 5.2.3 samt Olves m.fl. och Haglunds metodik om BSC. 
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• Våra referensramar för diskussion om BSC – ett verktyg för verksamhetsförändring var 

Ericssons och Gripnes, Olves teorier samt ett underlag från Blekingetrafiken. 

 

2.9 Validitet, reliabilitet – kriterier för bedömning av forskning 

Det finns ett flertal kriterier som bedömer kvaliteten av en undersökning. Bryman och Bell44 

nämner validitet och reliabilitet som två viktiga sådana. Validitet definieras som att handla om 

hur man mäter eller observerar det som ska göras. Reliabilitet beskriver de med ett annat ord som 

tillförlitlighet. Satt i ett sammanhang blir det om ett resultat från en studie skulle bli precis 

detsamma om man skulle genomföra samma studie igen. Dessa två kriterier är enligt författarna 

främst inriktade på kvantitativa undersökningar och det finns forskare som har diskuterat och 

kommit fram till att de två ovanstående kriterierna inte är lika relevanta när det kommer till 

kvalitativa dito. För att anpassa och ge kriterierna en mer kvalitativ inriktning har man delat in 

dessa i en extern respektive en intern kategori: 

 

Intern validitet innebär att en forskares observationer ska stämma väl överens med de teorier som 

densamme använder sig av. Den externa validiteten i sin tur rör den utsträckning vilken framtaget 

resultat kan generaliseras till andra situationer. Intern reliabilitet berör på vilket sätt vi kommer 

överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör. Den externa reliabiliteten handlar i sin tur om i 

vilken utsträckning en undersökning kan repriseras.   

 

Vi anser att validiteten på våra intervjuer har förstärkts dels genom att det vid varje intervju förts 

stödanteckningar, men också att intervjuerna har spelats in. Vi kan således vid behov gå tillbaka 

och lyssna genom vårt material om vi finner något oklart under tiden vi sammanställer data. Det 

gör det också lättare för oss att tillförsäkra att vi uppfattat våra respondenter på ett riktigt sätt. Vi 

anser även att den sekundärdata i form av litteratur är reliabel då den till största del är 

vetenskaplig och kritiskt granskad av oss för att få en så väsentlig koppling som möjligt. När det 

gäller primärdata i form av intervjuer har vi använt oss av litteratur som beskriver god 

intervjuteknik och på så sätt ökar även reliabiliteten för denna datainsamling.   

2.10 Metod- och källkritik 

Enligt Patel och Davidsson45 är det viktigt att man håller sig kritisk till alla de källor som man 

använder i sin studie. Detta är viktigt inte minst för att kunna se om den fakta som tas upp är 
                                                 
44 Bryman m.fl. (2005) 
45 Patel m.fl. (2003) 

 22 (93) 



sannolik och relevant. Detta har vi haft i beaktande när vi har valt våra källor och samlat in vår 

empiri. Genom att ta reda på vem som är upphovsman till källan, vad dennes syfte med skriften 

är, anser vi att trovärdigheten ökar. När det gäller övriga dokument, skrifter och publikationer är 

dessa aktuella och inte publicerade med ett försäljningsintresse, således stärker det deras 

trovärdighet. Gällande intervjuerna, är vi medvetna om att personliga intervjuer är att föredra då 

det går att föra en dialog och kvalitén på svaren blir bättre. Vid frågor och svar via e-post kan 

svarskvalitén påverkas något negativt, då respondenten kanske misstolkar frågorna, inte känner 

sig lika motiverad att svara lika utförligt som denne gjort vid ett personligt möte etcetera. Detta 

reserverar vi oss mot och anser att även de svar vi fick från intervjun via e-post, har varit 

tillräckligt trovärdiga och relevanta för att använda i vår uppsats. Längre fram i uppsatsen skriver 

vi och diskuterar en del om trafikbolags intressenter, det vill säga ägare, kommuner och 

landsting. Eftersom vi inte har haft intervjuer med kollektivtrafikbolagens ägare och politiska 

ledningen minskade vår validitet och reliabilitet gällande frågor som berör intressenter.  

  
 

 

 

 

 

 23 (93) 



3  TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet avser vi att presentera tidigare forskning och annat material som vi anser 

relevant för vår studie. 

3.1 Balanced Scorecard enligt grundmodellen 

3.1.1 Vad är ett Balanced Scorecard? 

"Balanced scorecard är ett format för att genom bättre planering och uppföljning säkerställa att 

en organisation förverkligar sina strategier och når sina mål."46  

 

Modellen Balanced scorecard (BSC) lanserades 1992 av de båda professorerna Robert S. Kaplan 

och David P. Norton. I svenska termer kallas modellen även ofta för det balanserade styrkortet. 

Kaplans och Nortons ursprungliga tankar om modellen var att genom att se ett företag ur 

modellens fyra perspektiv, så kan modellen koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med 

den mer långsiktiga strategin och visionen. Fokus hamnar då på ett fåtal olika nyckeltal inom 

varje perspektiv. Och eftersom det som gjordes igår för idag kanske inte visar resultat förrän i 

morgon så bygger modellen på tre olika tidsdimensioner: Igår, idag och imorgon. Det blir då 

ännu tydligare för företag hur viktigt det är att kontinuerligt följa upp och anpassa sina 

styrmått47.  

externt - internt. Detta genom att de två mellersta perspektiven, hur det ser ut idag, visar en bild 

                                                

 

Med andra ord är Balanced Scorecard en slags beskrivning av en verksamhet i ett antal nyckeltal 

uppdelade i olika perspektiv. I den ursprungliga grundmodellen är de fyra perspektiven finans, 

kund, process, samt förnyelse och utveckling. Mönstret av de olika måtten som används i 

respektive perspektiv avser både att beskriva ett företags aktuella tillstånd, men även den 

önskade utvecklingen och hur väl man lyckas med att förverkliga sina strategier. Benämningen 

”balanced” har innebörden och syftet av att en verksamhet bör ha som mål att sträva efter en 

balans mellan de olika perspektiven. Till exempel kan ett överdrivet finansiellt fokus bidra till en 

risk att mer långsiktig utveckling hämmas till förmån för mer kortsiktiga vinster48. Utöver att 

inom ett tidsperspektiv spegla och beskriva en verksamhet, så visar modellen även relationen 

 
46 Olve, N-G. & Samuelsson, L A. red. (2008:373) Controllerhandboken. 9:e uppl. Malmö: Liber 
47 Olve, Nils-Göran, Roy. J & Wetter. M (1999), Balanced scorecard i svensk praktik. 3 uppl. Malmö: Liber AB 
48  Olve & Samuelsson, (2008). 
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både av hur verksamhetens interna processer fungerar men också hur kunder och andra 

intressenter upplever den49.  

 

Enligt Olve m.fl.50 används styrkort ”för att inrikta verksamheten mot företagets vision och 

strategier, för att följa upp företagets prestationer i de dimensioner som styrkorten anger, och 

för att vidta lämpliga åtgärder i syfte att realisera den fastlagda strategin”. Jämfört med andra 

metoder som beskriver vad företag gör eller bör göra, så har balanserade styrkort två typiska 

särdrag. Dels utformningen av ett begränsat antal mått för vart och ett av perspektiven. Dels 

också kravet på att alla perspektiv och dess mått ska vara kopplade till varandra. Det ska finnas 

en strategisk logik bakom ett väl uppbyggt styrkort och styrkortet ska påvisa att det finns orsak 

och verkan - relationer mellan den löpande verksamheten och en långsiktig framgång. Det måste 

finnas en övertygelse inom företaget att ansträngningarna som görs för att till exempel lära eller 

förbättra sina processer, görs för att det är den bästa vägen till långsiktigt framgång. För att även 

tolka strategin i termer av betydelse för anställda i företag som använder styrkort går det att 

synliggöra en affärslogik. Nämligen genom att handla genomtänkt idag väntas en belöning, ett 

resultat på längre sikt51. 

 
 

Figur 3.1 Grundmodell för Balanced Scorecard 52 

 

                                                 
49 Olve & Samuelsson, (2008). 
50 Olve, Nils-Göran m.fl., (2003:19), Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och erfarenheter. Malmö: Liber ekonomi. 
51 Olve m.fl. (2003) 
52 Kaplan, Robert.S, Norton, David P, (1999:18), The Balanced Scorecard - Från strategi till handling, ISL Förlag AB, Oskarshamn 
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3.1.2 De fyra perspektiven  
Antalet perspektiv och vad de kallas kan givetvis variera mellan företag. Vanligast är dock att 

man använder sig av fyra perspektiv. Även om många väljer att byta ut lärande- och 

utvecklingsperspektiven mot ett medarbetarperspektiv53.  

 

I Kaplan och Nortons grundmodell (figur 3.1) är det finansiella perspektivet överordnat och de 

övriga perspektiven ses som medel för att nå upp till målen inom detta. De som väljer att addera 

ett eller flera perspektiv till sin modell tolkar styrkortet mer ur ett intressentmodellsperspektiv. 

Medan den ursprungliga modellen har för avsikt att beskriva den strategiska logiken i vilken de 

nedre perspektiven visar vägen till det finansiella resultatet. För offentliga verksamheter eller till 

exempel stödfunktioner inom företag, vars resultat inte främst uttrycks finansiellt, är det mer rätt 

att göra om det finansiella perspektivet till ett ”ägarperspektiv”. För det faller sig då mer naturligt 

att modellen ska visa hur de underordnade perspektiven bidrar till att uppnå de för organisationen 

uppsatta målen54. 

 

För en tydligare förståelse har vi valt att ge en sammanfattad förklaring av de fyra perspektiven i 

grundmodellen: 

 

• Det finansiella perspektivet: 

Det finansiella perspektivet är ett viktigt perspektiv, eftersom oavsett verksamhetstyp så 

är finansiella styrtal viktiga när det gäller att summera de finansiella följderna som har 

utförts under en bestämd tidsperiod. Styrtalen inom detta perspektiv bör fungera som 

riktmärke för målsättningarna även i de andra perspektiven. Vidare är det att önska att 

varje styrtal/mått ingår i en orsakskedja som tillsammans mynnar ut i ett bättre 

ekonomiskt resultat. Det finansiella perspektivet ger inte bara ett mått för utvärderingen 

av ett företags framgång på lång sikt, utan de variabler som används ger också ledningen 

något att styra efter, en förutsättning för att kunna nå de långsiktigt uppsatta målen. Vilka 

variabler/styrtal som väljs blir givetvis anpassat till företagets bransch, men en 

förutsättning är att målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven ska kunna kopplas 

till minst ett av måtten i det finansiella perspektivet55.  

 

 
                                                 
53 Olve & Samuelsson, (2008). 
54 Olve & Samuelsson, (2008). 
55 Kaplan, Robert.S, Norton, David P, (1999), The Balanced Scorecard - Från strategi till handling, ISL Förlag AB, Oskarshamn 
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• Kundperspektivet: 

Ett kundperspektiv är ett externt orienterat perspektiv och ser främst till verksamheten 

idag med ett syfte att beskriva hur kunderna ska tillfredsställas. Genom detta perspektiv 

ska även företagsledningen kunna identifiera de kunder och marknadssegment som man 

ska rikta sig till och vilka styrtal som kan användas för att mäta resultatet inom varje 

segment/kundgrupp. I detta perspektiv återfinns ofta ett flertal utfallsmått på hur 

välformulerad och välimplementerad strategi ett företag har. Sådana mått kan till exempel 

vara kundtillfredsställelse, kundvärvning, kundlönsamhet och marknadsandelar56. Och 

eftersom det främst är nöjda kunder som ger ett företag intäkter så är det ett av styrkortets 

viktigaste syften just att skapa goda kontakter med kunderna, så att de känner sig 

tillfredsställda, nöjda och är villiga att återkomma. Eftersom grunden för goda 

kundstrategier ligger i hur stora kunskaper ett företag har om sina kunder. Hur påverkas 

kunden av produkten/tjänsten och hur stor vikt lägger kunden på priset kontra 

funktionalitet, kvalitet, relationer och leveranstid?57 

 

• Processperspektivet: 

Även processperspektivet är ett perspektiv som inriktar sig på hur verksamheten är idag. 

Men i jämförelse med kundperspektivet så är det mer internt inriktat58. Detta eftersom 

syftet med detta perspektiv är att identifiera de processer som har störst betydelse för att 

företaget ska nå upp till så höga kund- och aktieägarmål som möjligt. Det vanligaste är att 

utveckla styrtal och målsättningar för detta perspektiv efter det att man formulerat 

sammaledes för både det finansiella- och för kundperspektivet. Att gå efter den ordningen 

innebär att det blir lättare att fokusera på att mäta och ta fram de processer som är 

nödvändiga för att nå just de kundmål och övriga finansiella mål som satts upp59. Det är 

även av stor vikt att kartlägga redan befintliga processer, för att kunna eliminera de som 

inte bidrar till ett ökat kundvärde60.  

 

• Lärande- och utvecklingsperspektivet: 

Det fjärde perspektivet i grundmodellen ser till ett företags framtida utveckling och 

innehåller styrtal och mål som främjar organisationens lärande och utveckling. De 

                                                 
56 Kaplan & Norton, (1999) 
57 Olve m.fl. (1999)  
58 Olve m.fl. (1999) 
59 Kaplan & Norton. (1999) 
60 Olve m.fl. (1999) 
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fastställande som görs och de mål som sätts i de övriga perspektiven visar på vad ett 

företag måste kunna behärska för att nå ett förnyat resultat. Det är sedan genom lärande- 

och utvecklingsperspektivet som dessa målsättningar kan nås. För när det kommer till 

förmågan att nå högt uppsatta finansiella, kund- och interna processmål, så beror det 

ytterst på organisationens förmåga till just lärande och utveckling. För att stimulera 

sådana egenskaper kan företaget fokusera på insatser riktade först och främst mot 

medarbetarna. Utöver medarbetarna utgör andra system, processer och den 

organisatoriska samordningen viktiga bitar när det gäller att bygga upp en organisations 

kompetens. Därför kan alternativ till styrtal inom detta perspektiv vara tillfredsställelse, 

lojalitet och produktivitet. Detta eftersom dessa styrtal erbjuder mått på investeringar i 

just medarbetarna, system och samordning61.  

 

Orsak - verkan sambandet 

Kaplan och Norton hävdar att en strategi är en uppsättning av hypoteser om orsak-verkan 

samband. Verktyget BSC ska fylla funktionen att beskriva strategin genom en kedja av orsak-

verkan samband mellan målen och måtten i de olika perspektiven så att verksamheten kan styra 

dessa62. 

  

 
3.1.3 För- och nackdelar med Balanced Scorecard 
Det finns framförallt en god anledning till varför det balanserade styrkortet har fått en så stor 

genomslagskraft. Till följd av den traditionella styrningens brister och ej fullt fungerade sätt för 

många företag, så fanns det en stor efterfrågan på nya verktyg som bättre skulle passa in i dagens 

företagsmiljö63. 

 

Förutom att styrkortet visualiserar ett företag ur de olika perspektiven, med hänsyn till de olika 

tidsdimensionerna, bidrar det också till en helhetsförståelse för företaget. Styrkortet är på så sätt 

ett utmärkt verktyg även för kommunikation inom ett företag. Det grundas ur ett gemensamt 

språk och utgör ett bra diskussionsunderlag i frågor rörande verksamheten. De anställda kan på 

så sätt klarare se sin roll som betydande i själva helheten vilket enligt Olve m.fl.64 är en 

                                                 
61 Kaplan & Norton. (1999) 
62 Kaplan & Norton. (1999) 
63 Olve m.fl. (1999) 
64 Olve m.fl. (1999) 
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nödvändighet för att ett företag ska kunna uppnå den övergripande vision och de mål som är 

uppsatta. 

 

Att införa ett balanserat styrkort i sin verksamhet och tro att man på köpet får en framgångsrik 

vision och strategi är inte givet. Det krävs mycket tid och arbete för att få till stånd ett lyckat 

koncept. Företag som implementerar styrkortet kanske ofta tror att det är lösningen på alla deras 

problem. Det finns en stor tilltro till modellen och många är villiga att investera både tid och 

pengar på att införa den. Att det sedan krävs en stor portion tålamod innan resultatet av 

investeringen visas, gör att många företag ser det som meningslöst och som en förlust. Och det är 

just en av de främsta svårigheterna med styrkortet, det går inte att förvänta sig direkta resultat. 

Därför bör det ses mer som en investering för framtiden65. Eftersom processen att implementera 

styrkort i sin verksamhet är så pass dyr och tidskrävande så gynnas inte företag som inte har råd 

att satsa långsiktigt och som har begränsat med likvider66. Ett annat problem som kan uppkomma 

är att genomförandet av prestationsmätningssystem kan misslyckas, där tid och arbete för 

genomförandet nämns som viktiga hinder. Litteraturen om Balanced Scorecard är begränsad i sin 

beskrivning av tillämpningen av konceptet för verksamhet eller bolag67. Ytterligare en risk som 

kan uppstå är att företaget övervärderar modellen och tror att styrkortet automatiskt ska lösa 

verksamhetens problem68. 

 

Balanced Scorecard är inte självklar i alla företag eftersom det krävs att det finns ett upplevt 

behov och en vilja att styra enligt konceptet med ett någorlunda långsiktigt fokus. Behovet av 

”balanserad verksamhetsstyrning” grundar sig främst på när flertalet anställda behöver 

vägledning för att göra rätt saker, fatta rätt beslut samt för verksamheter som behöver utveckla 

dess handlingsförmåga och kundrelationer långsiktigt69. 

 

                                                 
65 Olve m.fl. (1999) 
66 Eriksson, S. & Noaksson, A. (2005) Balanserat Styrkort - En studie av det balanserade styrkortet och dess framtid. C-uppsats i 
företagsekonomi 
67 Zimmermann, K. & Seuring, S. (2009) Two case studies on developing, implementing and evaluating a balanced scorecard in distribution 
channel dyads. International Journal of Logistics: Research and Applications. Vol 12, nr 1, 65-81 
68 Eriksson, S. & Noaksson, A. (2005)  
69 Olve & Samuelsson, (2008). 
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3.2 Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet 

När det gäller vinstdrivande organisationer används styrkort i första hand för att förtydliga 

sambanden mellan de långsiktiga vinsterna och den löpande verksamheten. För icke-

vinstdrivande organisationer finns det sällan liknande långsiktiga mål. Utan styrkort får i sådana 

organisationer mer en roll av att bygga upp diskussioner om till exempel den allmänna 

ambitionsnivån inom ett visst område, eller när det gäller avvägning mellan flera olika intressen. 

Inom såväl centrala och lokala statliga/kommunala organ i flera olika länder, har styrkort 

introducerats och haft framgång70. 

 

Ericsson och Gripne talar om ett övergripande problem inom organisationer och då även 

kommuner. Problemet som existerar är en dålig kännedom om organisationens vision. I vissa 

organisationer förekommer det ingen fastställd vision eller affärsidé. För att det balanserade 

styrkortet ska fungera med önskad effektivitet krävs det att en vision formuleras samt att visionen 

förmedlas till hela organisationen71. 

 

Genom ett införande av styrkortet skapar organisationen en flerdimensionell styrning där fokusen 

ligger på flera områden än enskilt på det finansiella området med budgetar och det ekonomiska 

resultatet. Kunder, processer, medarbetare och utveckling är de vanligaste perspektiven som lyfts 

fram för att nå framgångar. Genom att fördela fokusen på flera perspektiv skapas en mer 

heltäckande bild av den verklighet som organisationen arbetar i samtidigt som förutsättningarna 

att kommunicera och förankra bilden bland medarbetarna stärks.72 

 

Vid implementerandet av styrkortet bör organisationen se till verksamhetens egna behov av 

fokusområden. Olika organisatoriska enheter har olika ägardirektiv att anpassa sig efter vilket bör 

tas i beaktande vid upprättande av styrkortet. Viktigt är dock att styrkortet innehåller vision, 

perspektiv, framgångsfaktorer, mål, styrtal, strategier och handlingsplaner. Det är dessa delar 

som ska hjälpa till att underbygga beslut som fattas i den dagliga tjänsteproduktionen73. 
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71 Ericsson & Gripne (2004) Balanced Scorecard i kommunal verksamhet, Daleke Grafiska AB, Malmö. 
72 Ericsson & Gripne, (2004) 
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3.2.1 Framtagandet av vision och övergripande strategi 
 
Det är vanligt att kännedomen om visionen i organisationer är dålig och i många verksamheter 

saknas eller finns det ett bristfälligt system för att styra aktiviteterna i riktning mot visionen. 

Ericsson och Gripne anser att organisationer bör ha en väl genomarbetad vision och 

verksamhetsidé. Verksamhetsidén bör komplettera visionen som en utgångspunkt för de 

styraktiviteter som organisationen har74. 

 

Vid framtagandet av en vision för en kommun eller förvaltning förekommer oftast en process där 

data om omvärlden samlas in och analyseras. Av den insamlade data bör sedan beaktas vad som 

kan komma att påverka organisationens utveckling på sikt, i syfte att skapa insikt och beredskap i 

handlandet vid alternativa framtider75. 

 

Under processen vid framtagandet av en vision är det viktigt att så många som möjligt involveras 

i detta arbete. Ledningsgruppen, chefer, övriga medarbetare och fackliga organisationer bör vara 

involverade för bästa resultat. Arbetet börjar troligtvis i ledningsgruppen och bör beröra samtliga 

parter delaktiga i processen då det är viktigt med en regelbunden avstämning med de andra 

intressenterna. Beslutet om fastställande tas vanligtvis i politisk nivå. Vision kan ses som ett 

verktyg för att styra och påverka chefer och medarbetarna i organisationen76. 

 

Formulerandet av en vision är en viktig process och rekommenderas att innehålla följande delar 

för en effektivt uttryckt vision77: 

• Visionen uttalar ett framtida önskvärt tillstånd för organisationen 

• Visionen är utmanande, djärv eller banbrytande 

• Visionen är kort och slagkraftigt formulerad 

• Visionen ska kunna väcka entusiasm och engagemang 

 

För att en vision ska vara framgångsrik krävs det mer än en slagkraftig formulering. Visionen 

måste kommuniceras kontinuerligt till intressenterna då risken finns att den glöms bort och 

enbart blir en pappersprodukt. För att skapa en positiv arbetsmiljö med en förankrad vision som 
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påminner åt vilket håll organisationen och dess intressenter strävar är det en bra idé att använda 

sig av visionen i form av en slogan som syns tillsammans med varumärket78. 

 

En övergripande strategi ska användas i syfte att uppnå den uppsatta visionen och 

verksamhetsidén. Därför är det viktigt att den övergripande strategin upprättas som en 

funktionsfyllande del av verksamhetens strävan efter att nå den önskvärda position vilken 

uttrycks i visionen. Strategierna ska tillsammans med beslut och handlingar fylla gapet mellan 

det nuvarande läget och den önskvärda positionen. Enligt Ericsson och Gripne kan en 

övergripande strategi vara uttryckt som 'vi ska ha nöjda kunder' eller 'vi ska ha motiverade 

medarbetare'79. 

 

3.2.2 Fastställande av perspektiven 
Vid valet av perspektiv bör de områden väljas som bedöms avgörande för att verksamheten ska 

nå framgång. De fyra, fem utvalda perspektiven ska tillsammans ge en balanserad bild av den 

verklighet som verksamheten befinner sig i. Ericsson och Gripne talar om balans som 

nyckelordet inom styrkortet. Samtidigt rekommenderar desamma följande fem perspektiv80: 

• Ekonomiperspektivet 

• Kundperspektivet 

• Medarbetarperspektivet 

• Processperspektivet 

• Utveckling och lärande perspektivet 

 

Enligt Olve m.fl när det gäller styrkortet fyra grundperspektiv så kan det vara av vikt att 

tolka/ställa upp dem på ett något annorlunda vis när det gäller offentliga eller andra icke-

vinstdrivande organisationer: 

Det finansiella perspektivet ses som huvudmannens eller ägarens perspektiv och det ämnar då att 

visa hur organisationen tillfredsställer de behov mot vilka dess aktiviteter riktas. 

Kundperspektivet är ett mer externt perspektiv med vilket avsikten är att beskriva hur 

framgångsrik en organisation är på att nå och samverka med alla de kontakter som finns i 

samhället.  
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I processperspektivet ses eller görs inga större förändringar, eftersom det är viktigt för alla 

organisationer att ha effektiva och väl skötta interna processer.  

I lärande- och utvecklingsperspektivet gör inte heller några förändringar. Alla företag oavsett 

organisationsform och syfte har ett behov av att lära sig nya saker och introducera ny teknologi 

etcetera.81 

 

3.2.3 Formulering av mål och mått i de utvalda perspektiven 
Efter att perspektiven är fastställda ska mål och framgångsfaktorer formuleras inom varje 

perspektiv. Ericsson och Gripne noterar att det är väsentligt att målen och framgångsfaktorerna 

kan knytas an till visionen och verksamhetsidén för att tydliggöra vad det är organisationen 

strävar mot. Genom att uppfylla målen ska verksamheten närma sig den önskvärda positionen 

som uttrycks i visionen.  

 

Vid uppföljningen av de uppställda målen behövs mått eller styrtal att mäta efter för att se om 

verksamheten nått sina mål. De utvalda styrtalen baseras på hur verksamheten valt att formulera 

sina mål inom de olika perspektiven. Rekommenderat antal är mellan ett till fyra styrtal per 

perspektiv och normalt bör det inte vara mer än tio till femton styrtal totalt med hänsyn till 

arbetskraften som krävs vid uppföljningen av styrtalen.82: Styrtalen kommer givetvis att variera 

beroende på målformuleringarna samt vilken verksamhet som bedrivs83. 

 
Nedan beskrivs de olika perspektiven och vilket övergripande mål som rekommenderas att 

belysa samt exempel på nyckeltal inom enskilt perspektiv84. 

 

Ekonomiperspektivet 

I det ekonomiska perspektivet är det viktigt att kommunen kan visa på en ekonomisk balans samt 

att det finns en ekonomisk tillväxt. Därav är det viktigt att hålla budgeten och helst ha ett 

överskott som kan balanseras. Inom det ekonomiska perspektivet är det viktigt att bedriva en 

effektiv verksamhet och följa den ekonomiska resursramen. För att verksamheten ska drivas 

effektivt och nå ett positivt ekonomiskt resultat krävs att medarbetarna är engagerade i 

verksamhetens och deras arbetsuppgifter. Ericsson och Gripne menar att ytterligare en 

framgångsfaktor är att uppmärksamma medarbetarnas del i framgången85. 
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Hur mätningen görs av de olika styrtalen varierar mellan perspektiven. Ekonomiperspektivet är 

det perspektiv med längst utvecklad tradition av mätningar. Ofta sker det uppföljningar av 

nyckeltal månadsvis, kvartalsvis och årsvis86. Här kommer ett förslag på nyckeltal: 

• Ekonomiskt resultat: beslutad resultatbudget och anslagsbudget ska hållas. 

• Positivt eget kapital: Det sammanlagda resultatet av de senaste fem åren ska vara positivt. 

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet ska ge en övergripande bild av kundnöjdheten och kundernas uppfattning om 

verksamheten. Därför är det viktigt att det finns ett system som mäter kundernas inställning till 

verksamheten. Kunden är avgörande för varje organisation och därför är det viktigt att bedriva 

verksamheten på ett professionellt och serviceinriktat sätt där tjänsterna håller god kvalitet till ett 

rimligt pris. För att nå framgång ska verksamhetens kunder vara nöjda vilket bör vara väl 

inpräntat inom Kommunen. Genom att samverka med kunderna i förbättringssyfte av befintliga 

tjänster, och i utvecklandet av nya tjänster kan kundnöjdhet skapas87. Ericsson och Gripne ger 

följande förslag på nyckeltal:88 

• Tillgänglighet 

• Dialog 

• Bemötande 

• Kompetens  

 

Processperspektivet 

Processperspektivet har med tiden blivit allt mer viktigt att beakta i den totala balansen. Vikten 

ligger i att påvisa att processerna inom verksamheten är rätt utformade och fungerar effektivt. 

Målet inom detta perspektiv kan ses vara att produktionen av de olika tjänsterna ska fungera 

tillfredsställande vilket kräver att det är en effektiv process med korta ledtider89. Ett förslag på 

mätning av processer kan vara följande: 

• Huvudprocesser: Minst 90 % av huvudprocesserna ska vara kartlagda. 

 

När det gäller att mäta processer existerar det särskilda program för att ta fram det data som 

behövs för att kartlägga organisationens processer. Genom att använda programmet underlättas 
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presentationerna av processerna och arbetet med att förbättra dem. För att få en effektiv process 

krävs att alla delarna i den fungerar bra, vilket kräver en kartläggning av processen över 

förvaltningsgränserna90. Ett strategiskt uttryck inom processperspektivet behöver inte vara mer 

komplicerat än att korta ner alla ledtider med en viss procent som anses uppnåeligt91. 

 

Medarbetarperspektivet 

I medarbetarperspektivet belyses medarbetarnas avtryck i verksamheten. Medarbetarna spelar en 

avgörande roll för hur verksamheten bedrivs. Kompetensen och motivationen är helt avgörande 

faktorer för att verksamheten ska nå framgång. Ett mål inom medarbetarperspektivet kan vara att 

ha väl informerad personal och göra de anställda delaktiga i verksamheten för att skapa ett 

intresse och en entusiasm för arbetsuppgifterna. Att förse sin personal med en god arbetsmiljö 

och ett kreativt arbetsklimat är även det en framgångsfaktor värd att nämna92. För att nå de 

utsatta målen och få en så positiv utveckling som möjligt är det viktigt att det existerar en 

samverkan mellan chefer och medarbetare för att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och 

göra arbetsuppgifterna mer stimulerande93. 

 

Likt kundperspektivet så bör medarbetarperspektivet innehålla mätningar baserade på 

medarbetarnas uppfattning av bland annat verksamheten, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. 

Som komplement till dessa mätningar kan nyckeltal som sjukfrånvaro och personalomsättning 

tas med. Ett exempel på nyckeltal:94 

• Medarbetartillfredsställelse 

• Upplevd kompetens 

• Delaktighet 

• Arbetsmiljö 
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Utvecklings- och lärandeperspektivet 

Det sista perspektivet består av två olika delar. Utvecklingsdelen belyser de aktiviteter inom 

organisationen som avser att utveckla verksamheten. Lärandedelen belyser de olika former av 

kompetensutveckling, det vill säga kurser och utbildningar, som medarbetarna deltar i. I och med 

att den omvärld kommunala verksamheter befinner sig förändras i allt snabbare takt och 

konkurrensen ökar, är det viktigt att fokusera på utvecklings- och lärande perspektivet95. 

Ericsson och Gripne ger följande exempel på mätningar:96 

                                                

• Utvecklingsprojekt: Minst 5 % av den totala arbetstiden ska avsättas för 

utvecklingsprojekten. 

• Kompetensutveckling: Kompetensutveckling ska i genomsnitt ske med minst 2,5 % av 

den totala arbetstiden.  

 

Strategier inom utvecklings- och lärandeperspektivet är mer varierande än de övriga perspektiven 

eftersom kraven är mer individanpassade. Här kan uttryckas allt från en ökad satsning på 

verksamhetens intranät till att ge medarbetarna den kompetens som behövs för 

arbetsuppgifterna97. 

 

Framgångsfaktorerna kan likna strategierna som tas fram för perspektiven. Skillnaden ligger i att 

strategierna vanligen formuleras först när mätningarna gjorts om måluppfyllelsen för de olika 

målen. Framgångsfaktorerna tas fram i början av processen och baseras på ett mer bristfälligt 

underlag vilket kräver att de bör löpande ses över och vid behov omformuleras98. 

 
 
3.2.4 Utformning av en handlingsplan och integration av styrkortet i 

planeringsprocessen 
 
Alltför ofta blir satsningen av ett balanserat styrkort bara vackra ord på papper och för att 

undvika detta krävs att organisationens visioner, mål och strategier följs av beslut och handling i 

en handlingsplan. En välstrukturerad handlingsplan innehåller vanligtvis en: 

• Utvecklingsplan: Med viktiga pågående och planerade utvecklingsprojekt med tidsplan 

och resursinsatser. 

• Kompetensutvecklingsplan: Planerad kompetensutveckling för chefer och medarbetare. 

 
95 Ericsson & Gripne, (2004) 
96 Ericsson & Gripne, (2004) 
97 Ericsson & Gripne, (2004) 
98 Ericsson & Gripne, (2004) 
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• Informations- och samverkansplan: Skriftlig information, exempelvis personaltidning och 

nyhetsblad samt olika möten på enhets- och förvaltningsnivå. 

 

Planerna som ställts upp bör avstämmas mot visionen, verksamhetsidén, målen och strategierna. 

Som tidigare nämnt är det även här viktigt att planerna följer i linje med visionen och de övriga 

övergripande formuleringarna för att inte missgynna möjligheterna att nå dit organisationen vill 

nå.99.  

 

Det är viktigt att det sker en årlig planering för att hålla styrkortet levande och att det 

fortsättningsvis utvecklas. Därför måste styrkortet integreras i organisationens planeringsprocess 

och att planeringsprocessen anpassas efter styrkortet. Visionen och verksamhetsidén måste 

årligen gås igenom och vid behov omarbetas av ledningsgruppen. Givetvis är det lika viktigt att 

en omarbetat vision förankras i hela organisationen för att samtliga delar förstå vad visionen 

innebär och kan fortsätta att sträva mot samma mål100. 

 
 
3.2.5 Framgångsfaktorer för att lyckas med det balanserade styrkortet 

För att kommunen och dess förvaltningar ska lyckas med införandet av styrkortet är det av 

yttersta vikt att kommun- och/eller förvaltningsledningen ställer sig bakom och driver projektet 

framåt. En engagerad ledningsgrupp bör utses och ledas av en projektledare samt en 

projektsekreterare. Ericsson och Gripne föreslår att den lämpligaste lösningen är att 

förvaltningens ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för projektet samt att förvaltningen 

använder sig av både intern och extern experthjälp. Arbetet att upprätta ett styrkort bör bedrivas 

på ett systematiskt sätt.101: 

 

Den enskilt viktigaste faktorn för att införande av det balanserade styrkortet ska bli framgångsrikt 

är att kommun- och/eller förvaltningsledningen helhjärtat ställer sig bakom projektet och driver 

det framåt. Viktigt är också att förankra projektet i den politiska ledningen i nämnd- eller 

kommunnivå.  När väl beslutet är fattat är det viktigt att detta kommuniceras till alla chefer och 

medarbetare och att det gås noga igenom innan införandet startar. Styrkortet är ett 

utvecklingsprojekt till dess att det grundläggande styrkortet upprättas. För att hålla styrkortet 

levande och för att fungera som ett ledningsstödssystem krävs en kontinuerlig utveckling. Det är 
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viktigt att ha målet med styrkortet i tanken och att påminnas om att styrkortet ska utvecklas i 

samma takt som organisationens omvärld102. 

 

För att styrkortet ska slå igenom kan konceptet brytas ned på individnivå. För cheferna upprättas 

ett ledarkontrakt och för medarbetarna ett medarbetarkontrakt. Processen att ta fram kontrakt som 

dessa kan tidsmässigt sträcka sig över flera år då de är kopplade till en viss tjänst men även också 

till de individer som upprätthåller tjänsterna. Ett ledarkontrakt bör följa upplägget i det 

balanserade styrkortet och kan innehålla vision, verksamhetsidé för organisationen och mål, 

strategi för perspektiven. I medarbetarkontraktet identifieras de arbetsuppgifter som 

medarbetaren eller arbetsgruppen ansvarar för. Eftersom medarbetarna är kärnan i verksamheten 

genom kontakten med kunderna är det viktigt att skapa delaktighet hos medarbetarna i 

förändringsarbetet och på så sätt öka motivationen att förändra och att tänka i nya banor. Syftet är 

att genom medarbetarkontraktet kommunicera organisationens vision och mål och därav förankra 

dessa hos medarbetarna. Medarbetarkontraktet kan även fungera som underlag för 

utvecklingssamtal103. 

3.3 Strategiska nätverk och allianser  

Strategiska allianser är liksom regionala strategiska nätverk en typ av samverkan mellan olika 

företag. Strategiska allianser är tidsbegränsade och karakteriseras av en medveten och 

målinriktad samverkan mellan företag. Det är oftast avtal som formaliserar och reglerar relationer 

mellan dessa företag. Alliansens syfte är tydligt och konkret och när det uppfylls avvecklas 

alliansen. Fördelen med den strategiska alliansen är att ett företag kan få tillgång till ett annat 

företags kunskaper och resurser. Med regionala strategiska nätverk menas koalitioner mellan 

företag som utformats av företag, företagsgrupper, myndigheter eller andra organisationer för att 

stödja företagen med information, teknik, marknadskontakter eller kunskap.104 

 

Enligt Hallén är det två grupper av faktorer som påverkar graden av nätverksengagemang: Den 

känslomässiga delen och den kalkylmässiga delen som är kopplat till resursanvändning. Till den 

känslomässiga delen hör gemensamma värderingar, kommunikation och icke-opportunistiskt 

beteende. Det är viktigt för fungerande nätverksengagemang att företagen har gemensamma 

värderingar kring beteende, mål och policys för nätverket. Det kan handla om kvalitetsnivå, att 
                                                 
102 Ericsson & Gripne, (2004) 
103 Ericsson & Gripne, (2004) 
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företag känner till gemensamma målsättningar och värderingar kring nätverksarbetet. 

Kommunikation skapar förtroende mellan medlemsföretag. Den bör därför vara relevant, pålitlig 

och ske vid rätt tidpunkt. Vad gäller icke-opportunistiskt beteende är det viktigt att inblandade 

företag beter sig på så sätt som de andra medlemmarna finner acceptabelt, till exempel att inte 

favorisera vissa företag105.  

 

I regionala strategiska nätverk tar initiativtagarna och finansiärerna fram de officiella målen. 

Förutom dessa mål förekommer det även förväntningar i form av mer inofficiella mål. När det 

gäller initiativtagarna vill dessa ofta framhäva sig som handlingskraftiga, detta för att stärka sin 

ställning hos företagare, kolleger och allmänheten. De mål som i någon mån avviker från de 

officiella, kan upplevas känsliga att diskutera och de kan även till viss del vara omedvetna.106 

 

Utifrån de mål som sätts upp rekryterar man sedan medlemmar till sitt strategiska nätverk. De 

nya medlemmarna anknyter sig då till de officiella målen, men parallellt med dessa kan de även 

ha egna inofficiella förväntningar och mål. Den eller de medlemmar som sedan får representera 

företaget vid olika aktiviteter inom nätverket har en tendens av att till viss del ha enskilda och 

personliga mål för sin medverkan. På grund av detta kommer det alltså att finnas såväl officiella 

nätverksmål som mindre uttalade och inofficiella mål, såväl på personlig, organisatorisk och 

regional nivå. Följden av detta kan bli att det uppstår olika typer av målkonflikter, både mellan 

och inom nivåerna. Därför blir det en viktig uppgift för medlemmarna att försöka skapa 

gemensamma mål och en samsyn på den bedrivande verksamheten.  För om medlemmarna är 

enade när det gäller såväl verksamhetens målbild som dess vision, så underlättas det 

gemensamma arbetet107.  

 

Ett ytterligare hinder som kan bidra till målkonflikt är om ett företag är medlem i fler än ett 

regionalt strategiskt nätverk. Då kan det uppstå målkonflikt mellan de olika nätverken, som ofta 

handlar om att det som görs i det ena nätverket för att nå upp till dess mål, minskar chansen för 

att det andra nätverkets uppsatta mål ska uppnås108.  
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3.4 Imaginära organisationer 

En imaginär organisation är ett system, där avgörande saker för företaget, såsom processer, 

värden och aktörer, även existerar och hanteras utanför företagets redovisningar, beskrivningar 

och juridiska enhet. För att driva och hålla ihop flera olika verksamheter (imaginära system) 

krävs medverkan och utnyttjande inte minst av de nätverk, allianser och den 

informationsteknologi som finns. Ledarföretaget i ett imaginärt nätverk kallas imaginatören och 

det är det som till huvudsak styr hur affärerna mellan företagen kan byggas upp. Och i alla 

organisationer är det viktigt med god kommunikation mellan inblandade aktörer109. 

 

Ett av de mest centrala begreppen för imaginära organisationer är det ekonomiska ansvaret. Vem 

är det som har ansvar för vad och hur hanterar de ansvariga sina roller gentemot varandra. Hur 

den ekonomiska styrningen fungerar påverkar även övrig styrning. De ekonomiska måtten och 

målen måste stötta och samverka med övriga värderingar och mål.110 

 

Företagsledningen vill givetvis att en organisation ska uppnå dess uppsatta mål. Men individer i 

organisationen kan ofta ha egna mål, som inte alltid nödvändigtvis stämmer överens med 

organisationens. Därför är det väldigt viktigt för såväl imaginära, som för alla andra företag, att 

säkerställa att målkongruensen inom företaget är hög, samt att agera utifrån organisationens 

intresse. Men en perfekt målkongruens, där samtliga individuella och organisatoriska mål exakt 

stämmer överens, existerar inte i verkligheten.111  

 

3.4.1 Kollektivtrafikbolag som imaginär organisation 

Kollektivtrafik genomförs av kollektivtrafikbolag och ett antal trafikföretag. Var och ett av de 

inblandade företagen är självständiga juridiska enheter. Eftersom alla dessa företag marknadsförs 

som en enhet kan resenärerna kan uppleva det som ett företag. En utmaning för ett 

kollektivtrafikbolag är att se till att alla trafikföretagen följer samma inriktning. Eftersom dessa 

företag är separata juridiska enheter, kan de vara konkurrenter med varandra.112 

 

                                                 
109 Hedberg Bo, Dahlgren, Göran, Hansson Jörgen, Olve, Nils-Göran (1994), Imaginära organisationer. Upplaga 1:1. Malmö: Författarna och 
Liber-Hermods AB.  
110 Hedberg m.fl., (1994)  
111 Anthony, Robert N., Govindarajan, Vijay (2007) Management control systems. Upplaga 12. New York: McGraw-Hill Companies 
112 Haglund m.fl. (1999) 
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En lösning på problemet kan vara en styrning som utgår från en helhetssyn – ”att alla aktörer ses 

som en helhet som har ett gemensamt ansvar för att länets kollektivtrafik skall fungera.”113 Detta 

innebär att en kollektivtrafikorganisation borde ses som en imaginär organisation, där 

kollektivtrafikbolaget har en ledande roll och är ansvarig för styrningen, information och är 

beslutstagare för nätverkets självständiga trafikföretag/operatörer, alltså att organisationen jobbar 

i såkallade partnersystem och organisationer. Partnersystem innebär att varje företag lägger fokus 

på sin egen kärnkompetens, dock sker samarbetet mellan företagen genom kundinriktning där 

kundens behov är styrande. ”Styrningens två grundstenar är en extern och intern effektivitet och 

övergripande mål är nöjda ägare och nöjda resenärer.”114 

 

En viktig förutsättning för ett trafikföretags/operatörens framgång är en förmåga att hantera sin 

miljö, alltså att utföra sin externa och interna verksamhet effektivt. Den interna effektiviteten – 

att göra saker rät t- kan mätas som produktivitet och är avgörande för att både få sitt anbud 

antaget och för lönsamhets skull. Den externa effektiviteten – att göra rätt saker - med 

omgivningen begränsas på grund av avtalsformen för upphandling och är oftast underutvecklad. 

Trafikföretagen har möjligheter att förbättra till exempel, förhållandet med både leverantörer och 

kunder. Konkurrerande trafikföretag kan samverka med varandra gällande upphandling och 

verksamhet i form av strategiska allianser. Som exempel på samverkan är att vid upphandlingen 

kan ”anbudsvinnaren” förhandla att ta över ”förlorarens” chaufförer. Här finns utrymme att 

utveckla externa och effektivitetshöjande åtgärder.115 

 

Ett ledarföretags uppgift är i en imaginär organisation att ”skapa värde för kunderna genom att 

forma olika former av allianser”116   

 

3.4.2. Kollektivtrafikbolags styrning med Balanced Scorecard 

Haglunds forskningsrapport lyfter fram ett antal fördelar med styrning av kollektivtrafiken med 

hjälp av BSC. Dessa är fokus på lönsamhet, kunder, interna processer samt utveckling av både 

tjänster och personalens kompetens. Mål och målsättningar har alltid tagits fram i samband med 

upphandling och avtalet. Dock innebär styrning med BSC även att det finns en tydligare struktur 

i målframtagande: ”I avtalet skall regleras också hur mätning av måluppfyllelse skall ske och 

med vilken frekvens. Avtalet skall utformas på samma sätt med alla trafikföretag eftersom länets 

                                                 
113 Haglund m.fl. (1999:156)  
114 Haglund m.fl. (1999:157)  
115 Haglund m.fl. (1999) 
116 Haglund m.fl. (1999:134)  
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kollektivtrafik skall ses som en helhet. I avtalet skall också redogöras för följderna när uppmätta 

värden avviker från målen.”117 

3.4.3 Trafikföretags styrning med Balanced Scorecard 
Enligt samma rapport bör trafikföretag tillämpa en styrning som överensstämmer med 

kollektivtrafikens styrmål. ”Konsten handlar mycket om att bygga upp sammanhängande 

mål”.118 

 
Biljettintäkt

erEkonomiska mål 

 
Figur 3.4.3 Orsak och verkan relationer enligt Kaplan & Norton 119  
 
Från exemplet ovan framgår att för att nå det ekonomiska målet – biljettintäkter/lönsamhet – 

måste man ha mål för sina kunder – trogna kunder/nöjda kunder. För att få dessa trogna kunder 

måste bussarna bland annat hålla tiderna. Som delmål för verksamheten kan nämnas tydliga 

tidtabeller och fungerande bussar. En förutsättning för uppfyllande av dessa mål är kompetent 

personal, alltså krävs det även att man har utvecklingsmål. En fördel med BSC är att man kan 

bygga upp en kedja av händelser för varje enskilt mål. Ett viktigt moment är att modellen är 

förankrad hos personalen. 

 

 
 

                                                 
117 Haglund, Lars & Stålhammar, Anna (red) (1999:159), Marknads- och serviceorienterad kollektivtrafik. Karlstad: Författaren och Karlstads 
universitet  
118 Haglund m.fl. (1999:159)  
119 Haglund m.fl. (1999:160) 
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3.5 Kollektivtrafikbolag ur ett intressentperspektiv 

Ett bra sätt att analysera ett företag är att se det utifrån ett nätverks perspektiv av intressenter (se 

figur 3.5).120 

 
 Anställda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikbolagen ägs av länets landsting och kommuner som i sin tur representerar 

samhället. På så sätt är samhället ägare till kollektivtrafikbolagen. Företaget är integrerat med 

leverantörer/operatörer (trafikföretag) och kunder (resenärer). Enligt Haglunds forskningsrapport 

är ”en av företagslednings viktigaste uppgifter är att balansera olika intressenternas krav som 

ofta kan var motstridiga”121  

 

Med hänvisning till Anthony och Govindarajan strävar ledningen i en organisation efter att nå 

organisationens utsatta mål, men” individual members” i organisationen har sina egna mål och 

det är inte säkert att dessa mål stämmer överens med organisationens mål 

 

Anthony och Govindarajan hävdar är det väldigt viktigt i verksamhetsstyrningen att säkerställa 

att företag har hög målkongruens. I en målkongruens-process måste individernas egna mål 

stämma överens med organisationens mål122. 

 

 

 

                                                 
120 Haglund m.fl. (1999:130) 
121 Haglund m.fl. (1999:131)  
122Anthony & Govindarajan, (2007) 
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3.6 Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik 

En projektgrupp, bestående av personer från transportbranschen bildade en gemensam 

expertgrupp inför Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik och tog sedan fram en 

affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik i april 2009. Modellen beskriver branschens 

gemensamma vision, en gemensam värdegrund, branschens uppgift, övergripande mål, mål på 

vägen, aktiviteter för att nå målen och frågor som gäller uppföljning.123 

 

Det övergripande transportpolitiska målet handlar om att ”säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet.” Utifrån dessa mål har transportbranschen tagit fram en gemensam vision: 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”124. 

 

Modellen lyfter fram gemensamma värderingar såsom att vara lyhörda för resenärernas olika 

behov, respektera varandras åsikter, ha vilja att arbeta tillsammans och bidra till bra 

helhetslösningar samt att ha ett öppet sinne inför nya idéer som innebär förändringsvilja. Det 

övergripande målet för branschen är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. 

Marknadsandelen mäts som kollektivtrafikens andel av det totala antalet privata motoriserade 

resor. Vidare bryter affärsmodellen ner de övergripande målen i fyra perspektiv – målområden 

som balanserar och förstärker varandra: 125 

• Kundmål (Kundperspektivet) 

o Gällande kundmål lyfter modellen fram delmål såsom en fördubbling av resandet 

till 2020, nöjda resenärer, ökad betalningsvilja från resenärerna. 

• Effektivitetsmål (Effektivitetsperspektivet): Effektivare verksamhet motsvarande 20 %.  

• Mål för utveckling och förnyelse (Utvecklings- och förnyelseperspektivet) 

o Innovativ framtidsbransch med starkt varumärke. 

o Ledare och medarbetare känner mening, glädje och stolthet. 

o Från 2020 är kollektivtrafiken 30 % mer energieffektiv samt fossilfri till 90 %.  

• Ekonomimål (Ekonomiperspektivet) 

o Ökade samhällsresurser  

o Nya finansieringsmöjligheter (Ekonomiperspektivet)  

                                                 
123 Affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik. Vision och mål (2009) Delrapport från en branschgemensam expertgrupp inom 
Partnersamverkan för Fördubblad kollektivtrafik 
124 Affärsmodell/idéskiss (2009:13)  
125 Affärsmodell/idéskiss (2009)  
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4  EMPIRI 
I detta kapitel vill vi redovisa resultatet av vår empiriska undersökning.  

4.1 Blekingetrafiken  

4.1.1 Blekingetrafiken ur ett intressentperspektiv 

Blekingetrafiken AB (i fortsättningen används förkortningen BT) är ett aktiebolag som 

gemensamt ägs av Landstinget Blekinge (50 %) och de fem kommunerna i länet (Karlskrona, 

Karlshamns, Ronneby, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Ägarna står tillsammans för ca 54 

% av kostnaderna, medan biljettintäkter täcker de övriga ca 46 %. Blekingetrafikens uppdrag från 

landstinget och kommunerna är att se till att det finns goda allmänna kommunikationer både 

inom länet, men också till och från Blekinge126.  

Blekingetrafiken är en politiskt styrd organisation och det innebär att de har en styrelse som är 

politiskt tillsatt. Styrelsens uppgift är att besluta om budget och andra strategiska riktlinjer för 

verksamheten. Vidare är det VD:n och ledningsgruppen som ansvarar för utvecklings- och 

planeringsarbete. BT har 37 anställda i Karlskrona127. 
 

Blekingetrafiken ser kunderna, ägarna och entreprenörerna som sina främsta intressenter. I grund 

och botten är det ett samhällsansvar för BT att göra trafiken tillgänglig för sina kunder. För enligt 

lag är det landstingets och kommunernas skyldighet att se till att det finns allmänna 

kommunikationer för medborgarna. Att dra ner på kollektivtrafiken i glesbygden skulle ur ett 

strikt företagsekonomiskt perspektiv vara rätt, men detta strider mot det viktiga samhällsansvar 

som bolaget har.128  Det finns en inbyggd konflikt gentemot allmänhetens intressen: I och med 

att bolaget har begränsat med pengar kan de bland annat inte bygga ut/öka busslinjer i den 

utsträckning som kunderna önskar. När budgeten är begränsad blir det svårt att tillfredsställa alla 

och att hushålla med de resurserna man har blir då extra viktigt. Begränsade resurser innebär 

också att bolaget måste arbeta utifrån en prioriteringsordning där nyttan av insatta medel för 

respektive åtgärd ställs mot varandra. Skillnaden mot att istället ha kört med kommersiella 

villkor, hade minskat antalet linjer radikalt. 129 

 

 

                                                 
126 www.blekingetrafiken.se 
127 www.blekingetrafiken.se  
128 Intervju, Jonas Nordsten, Administrativ chef på Blekingetrafiken, 101110 
129 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
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Det man tidigare arbetat efter inom bolaget är så kallade nettoavtal. Det innebär att allt ansvar 

lämnas över på entreprenören. De ansvarar då för allt från försäljningskanalerna, via vilka 

biljetterna säljs, för sin egen marknadsföring, ta emot kundklagomål och att köra själva trafiken. 

Entreprenörerna gjorde alltså tidigare i princip allt medan det var BT:s uppgift att handla upp 

deras tjänster. Detta har sedan övergått till såkallade bruttoavtal. En sådan förändring har för BT 

inneburit att deras uppgift har blivit att i hög grad detaljstyra operatörerna och att själva ta hand 

om försäljningskanaler, marknadsföring, kundklagomål mm. För busstrafiken har det till exempel 

inneburit att BT nu går in och gör hela planeringen av trafiken och dess tidtabeller130. 

 

Det finns en önskan från BT:s sida om att bygga om avtalskonstruktionerna. De nuvarande 

bruttoavtalen som BT nu jobbar efter har förändrat sättet att arbeta och samtidigt tittar man på 

vad affärsmodellen rekommenderar där det finns en önskan om ett så kallat incitamentsavtal. Det 

är tänkt att sådana avtal ska öka samarbetet med entreprenörerna och ge dessa incitament för att 

hjälpa till att fördubbla resandet. Dagens bruttoavtal och de tidigare nettoavtalen ger begränsat 

utrymme för sådant samarbete. Istället för att släppa in entreprenörerna och öppna upp för 

samarbete har avtalen, grovt uttryckt, gått från att släppa allt till att inte släppa något alls. En 

kombination av dessa – incitamentsavtal är vad affärsmodellen förespråkar, och även något som 

BT ställer sig positiva till131.   

 

När det gäller länets infrastrukturutveckling så anser BT att de har värdefull kompetens och kan 

utgöra en viktig resurs. Ett önskemål från bolaget är dock att man får komma in och ta del av 

arbetet betydligt tidigare i processen än vad man gör idag. Detta för att t ex undvika att nya 

bostadsområden byggs som kan bli svåra att trafikförsörja132. 

 
4.1.2 Vision  
BT, liksom större delen av branschen, har inte tidigare arbetat utifrån en egenskapad vision utan 

har i stora drag varit styrda utifrån de ägardirektiv som getts samt utifrån juridiska krav vilket 

fordrar specifika tillvägagångssätt. Eftersom BT bedriver lagreglerad, samhällsnyttig verksamhet 

kan inte samma principer följas som hos ett kommersiellt företag som strävar efter lönsamhet. 

BT innehar ett samhällsansvar i första rum och de tjänster som erbjuds existerar för att förse 

medborgarna med enkla och relevanta resor samt smidiga förbindelser. Allt för att uppfylla 

medborgarnas behov och förenkla deras resande. Det finns ännu inte någon konkret vision att 
                                                 
130 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
131 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
132 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
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sträva efter men BT befinner sig just nu i en förändringsprocess inom vilken en tydligare 

verksamhetsstyrning ska tas fram133. 

 

4.1.3 Mål 
BT:s verksamhetsstyrning utgår i stort sett från deras budget. Verksamheten styrs av årsbudget 

och den treårige marknadsplanen. Kvartalsbokslut görs där prognoser avläses och likviditeten 

följs upp kontinuerligt.134. 

 

BT:s huvudsakliga uppgift är att ordna kommunikationen på bästa sätt utefter ägardirektiven. 

Samtidigt existerar målet att verksamheten, förhållandevis, ska drivas så kostnadseffektivt som 

möjligt eftersom finansieringsmedlen till största delen är skattepengar. För att göra detta möjligt 

försöker verksamheten vara effektiv och ha ett starkt fokus på att hålla sig inom angivna 

budgetramar. 135. BT:s övergripande mål, fram till år 2030, är fördubblingsmålet vilket är ett 

ägardirektiv. Trots att den nationella ambitionen är att fördubbla resandet till år 2020 ser 

Blekinges kommuner och landsting fördubblingsmålet mer lämpligt att uppfyllas till år 2030136.  

 

BT:s strategiska mål uttrycks i Kollektivtrafikutredningen. Kollektivtrafikutredningens uppdrag 

att lämna förslag till en långsiktig inriktning för finansieringen av Blekinges kollektivtrafik 

utmynnade i rapporten: Förslag om framtida trafikinriktning och finansiering av kollektivtrafiken 

i Blekinge. I denna rapport har kollektivtrafikutredningen analyserat den befintliga trafiken och 

de framtida trafikbehov som kommer att uppstå. Direktiven för utredningen har varit baserade på 

att ”kollektivtrafiken ska ses som det transportmedel som utgör grundbulten i ett långsiktigt 

hållbart samhällsbyggande”137. Med detta som inriktning har utredningen ett fokus snarare på 

hur och inte bara om kollektivtrafiken ska utvecklas. 

 

Utredningen föreslår en långsiktig inriktning för olika trafikformer liksom för lokal, regional och 

interregional kollektivtrafik. Utöver det övergripande målet att kollektivtrafikens marknadsandel 

ska på sikt fördubblas och resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2030, anges även 

andra mål och inriktningar, såsom mål för busstrafiken: 

• Samtliga tätorter med minst 1000 invånare ska ha goda anslutningar till det regionala 

huvudnätet i någon bytespunkt. 
                                                 
133 Intervju, Jonas Nordsten, 101111 
134 Intervju, Jonas Nordsten, 101111 
135 Intervju, Jonas Nordsten, 101111 
136 Kollektivtrafikutredningen, 2010 
137 Kollektivtrafikutredningen (2009:1) Förslag om framtida trafikinriktning och finansiering av kollektivtrafiken i Blekinge 
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• Utveckling av stadstrafiken i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn  

• Trafikutbudet i huvudnätet ska vara minst 10 dubbelturer/vardag. Helg- trafiken bör ha 

två tredjedelar av vardagstrafikens utbud.  

• Sänka restiderna för i första hand arbets- och skolpendlarna. 138. 

 

Det framgår från Kollektivtrafikutredningen att ”särskilt ska klimat- och miljöaspekterna betonas 

i den långsiktiga trafikinriktningen”139.  

 

Hos BT sett ur ett kundperspektiv har de inte satt ut specifika mål annat än att öka 

kundnöjdheten.140. Inom trafikavdelningen arbetar BT inte efter ett direkt huvudmål utan följer 

vissa nyckeltal, som man vill visa goda resultat på, vilket i sig kan ses som ett delmål, utöver de 

andra delmålen som finns. Budgeten är inom BT det huvudsakliga styrverktyget i dagsläget. 

Målet att inte överskrida utsatta budgeten har BT lyckats med de senaste åren.141. 

 

4.1.4  Nyckeltal och mått 
BT har ett antal nyckeltal men använder dem inte i syftet att styra verksamheten efter ett givet 

mål utan ser nyckeltalen som ett tecken på ekonomiskt tillstånd. Ett viktigt nyckeltal är dock 

kostnadstäckningen, då BT vill vara så kostnadseffektiva som möjligt och hålla sig inom givna 

budgetramar. Ambitionen finns att under 2011 starta ett projekt kallat K.I.S.A. (Kostnader, 

Intäkter, Statistik, Analys).142.  

 

BT följer upp några nyckeltal, bland annat antal resande totalt och per linje och vilka intäkter och 

kostnader dessa har bidragit med samt vilka betalningskanaler som använts143. BT gör 

kontinuerliga mätningar i form av kundundersökningar och kvalitetsundersökningar men för att 

få ut det bästa av undersökningarna måste de lära sig att ta tillvara på den information de får in. I 

dagsläget görs oftast mätningar mot operatörerna för att se hur bra dessa sköter sig men det 

saknas ett effektivt samarbete i utvecklingssyfte mellan BT och operatörerna. Informationen som 

tas fram används i stora drag för att kontrollera vilka som är ansvariga för resultaten och används 

inte i gemensamt syfte att utveckla samarbetet144. 

                                                 
138 Kollektivtrafikutredningen (2009) 
139 Kollektivtrafikutredningen, (2010:7) 
140 Intervju, Anna Claesson, 101130 
141 Intervju, Ove Falck, 101130 
142 Intervju, Anna Claesson, 101130 
143 Intervju, Anna Claesson, 101130 
144 Intervju, Anna Claesson, 101130 
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4.1.5 Intern utveckling 
Två gånger om året har ledningen inom BT medarbetar-/lönesamtal där personalen får uttrycka 

sig bland annat om hur de trivs i sin roll och hur de vill utvecklas. Idag ligger ansvaret mycket på 

individen att de tar tag i sin egen utveckling. Vid en överenskommelse om att individen bör gå en 

projektledarutbildning så ligger ansvaret hos individen att verkligen gå den utbildningen. 

Ledningen följer sedan upp medarbetarsamtalet. Bonus eller belöningar är inget som BT jobbar 

med för tillfället varken monetärt eller icke monetärt145. Personalen på trafikavdelningen har 

dock möjlighet att gå trafikplaneringsplaneringskurser som hålls på Lunds Tekniska högskola. 

Operatörerna och samarbetsparterna har samma möjlighet att ta del av dessa kurser. Men de får 

givetvis finansiera det själva146. 

 

4.1.6  Diskussion om framtida verksamhetsstyrning och affärsmodellen 

Om framtida verksamhetsstyrning 

Både fördubblingsmålet och den nya lagen innebär att BT är i behov av att ändra sitt sätt att 

arbeta och att bli bättre på att styra verksamheten, samt bli bättre på att hitta nyckeltal som de kan 

använda för att styra. BT befinner sig i en pågående process där man tittar på hur man ska arbeta 

med verksamhetsstyrning framöver. Bland annat så tittar de på affärsmodellen för fördubblad 

kollektivtrafik. De upplever att affärsmodellen är beskriven som ett klassiskt styrkort med de 

olika perspektiven som är ingående i det balanserade styrkortet147. Balanced Scorecard är ett 

vettigt sätt för att det balanserar inte bara ekonomiska mått utan lyfter också fram 

produktionsinriktade- och andra mål.148 Enligt BT är det viktigt att se verksamheten utifrån olika 

perspektiv. Fördelen med modellen kan vara att skapa förutsättningar för att på ett tydligt sätt 

driva deras verksamhet mot ett mål eller flera mål.149  BT använder olika delar av modellen men 

de användes separat: Marknadsavdelningen använder sina och trafikgruppen har också sina egna 

mått. BT vill ta fram de nyckeltal som är viktiga, fem till sex mått som driver resande.150  

 

                                                 
145 Intervju, Anna Claesson, 101130 
146 Intervju, Ove Falck, 101130 
147 Intervju, Jonas Nordsten, 101111 
148 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
149 Intervju, Anna Claesson, 101130 
150 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
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BT vill jobba mot fördubblingsmålet. Dock hamnar de väldigt snabbt i lokala diskussioner – ur 

ett politiskt perspektiv är det inte lätt att hantera olika krav.151  

 

BT inser att de avsätter för lite tid för att jobba med fördubblingsmålet och att det optimala hade 

varit om två till tre personer hade kunnat jobba heltid med dessa frågor. De är medvetna om att 

de konkurrerar om skattepengar. I nuvarande läge drar Landstinget i Blekinge ner 300 tjänster 

och det är då svårt att tro att de får nyanställa. 152  

 

Om Affärsmodellen: vision, mål och mått 

”Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” lyfter fram en gemensam branschvision: 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”153. BT anser att denna 

vision är bra och tror att den kan fungera som ett ledande uttryck för kollektivtrafiksbolag. 

Visionen talar om en miljömedvetenhet och om ett modernt tänkande. 

BT nämner även andra Skånestrafikens vision är ”självklara valet för den som reser” och det 

verkar också vara ett bra förslag.154 

 
• Kundperspektivet 

BT anser att mål för marknadsandelar är deras huvudmål och deras ledstjärna. Mål för 

resandeutveckling är ett bra mål dock anses föreslagna mått för resandeutveckling i absoluta tal 

vara bristfällig. Enligt BT:s synpunkter är mål för nöjda kunder ett bra mål, dock kan det vara 

motstridigt mot andra mål, till exempel ökning av resande. Ett annat viktigt moment för BT är att 

fånga potentiella kunder. BT lyfte fram ett alternativt mål/mått förslag -relevans. Angående målet 

för ökad betalningsvilja från resenärerna anser BT att målet inte är tydligt nog. BT säger att 

Skånetrafiken använder mått som är föreslagen av affärsmodellen - storleken på biljettintäkterna 

i relation till de totala kostnaderna, detta är dock inte något som BT gör ännu.155  

 

• Effektivitetsperspektivet 

Affärsmodellen föreslår ett mål för effektivare verksamhet motsvarande 20 %. Förslaget innebär 

en ökad effektivisering i branschen med hjälp av ökad gränslös samverkan. Enligt BT är det inte 

lätt att effektivisera med 20 %, eftersom det är olika förutsättningar. Till exempel så är målet för 

                                                 
151 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
152 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
153 Affärsmodellen, 2009:13 
154 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
155 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
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landsortstrafik svårare att nå jämfört med målet för tätortstrafik.156 BT säger ”att öka 

effektiviteten internt handlar då om att jobba i processer, att se hur alla delar hänger ihop och se 

hur man kan utveckla kollektivtrafiken med nya tjänster.”157 Gällande samverkan med andra 

poängterar BT att det inte bara är dem själva, alltså kollektivtrafikbolaget, som är 

kollektivtrafiken utan de är en del av den. Därför är det viktigt att ge operatörerna förutsättningar 

och skapa incitament avtal 158, samt att det är viktigt att öka operatörens kreativitet. BT säger att 

det finns potential i samverkan.159 BT efterlyser andra mått.160 

 

• Utvecklings- och förnyelseperspektivet 

Gällande mål för innovativ framtidsbransch med starkt varumärke poängterar BT att de jobbar 

med att stärka sitt varumärke och att ett tänkbart mål kan vara att öka kännedomen hos 

människor om BT. Ett annat sätt är att mäta vilken inställning människor har till BT161  

 

Ett annat mål handlar om att ”ledare och medarbetare känner mening, glädje och stolthet”162 BT 

ger ett exempel på ett företag där personalen är sitt företags ambassadörer – att man vare sig man 

vill eller inte får stå till svars för det företag man arbetar på och att man då måste få hjälp med 

hur man bemöter olika frågor. BT anser att de måste själva bli förebilder, till exempel genom att 

åka kollektivt. Dessutom är det väldigt viktigt att deras operatörer och bussförare – är goda 

ambassadörer och nöjda med sina jobb. De har daglig kontakt och dialog med kunderna och är 

därför i stor utsträckning BT:s ansikte utåt.163  

 

För att uppfylla målet att kollektivtrafiken ska bli 30 % mer energieffektiv samt fossilfri till 90 

%, planerar BT att ställa miljökrav på sina operatörer vid nästa upphandlingstillfälle.164. BT 

mäter hur mycket man släpper ut och följer upp hur de står sig i förhållande till 

miljövänlighetsnivån. När det gäller busstrafiken planerar de leva upp till målet med det nya 

bränslet år 2014. BT noterar att det är viktigt att samarbeta med kommunerna och ägarna för att 

                                                 
156 Intervju, Ove Falck, 101130 
157 Intervju, Anna Claesson, 101130 
158 Intervju, Anna Claesson, 101130 
159 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
160 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
161 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
162 Affärsmodellen, 2009 
163 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
164 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
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få en attraktiv kollektivtrafik. Till exempel skulle de kunna skaffa miljöfordon, men problemet 

blir då var de ska tankas någonstans.165 

 

• Ekonomiperspektivet 

Gällande mål för ökade samhällsresurser ger affärsmodellen ett exempel på mått att följa: Hur 

uttaget av skattekronor till kollektivtrafiken per invånare utvecklas i landets olika delar. Även 

storleken på insatta skattemedel per resa kan följas upp166. BT säger att de jämför uttaget av 

skattekronor med andra jämförbara län som Kalmar- och Kronoberg län. De noterar att 

kostnadstäckningsgraden går hand i hand – täcks den inte av intäkter så täcks den av skatter. 167 

 

Enligt BT är nya finansieringsmöjligheter för kollektivtrafiken en ideologisk fråga. Man vill inte 

att marknaden ska styras av kommersiella intressen.168. Slutligen är BT:s nuvarande ekonomiska 

mål att hushålla med sina resurser, för att de inte ska övertrassera sin budget både gällande 

helheten och för respektive ägare. 169 

 

                                                 
165 Intervju, Ove Falck, 101130 
166 Affärsmodellen, 2009 
167 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
168 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
169 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
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4.2 Kalmar Läns Trafik  

Generellt 

Kalmar Läns Trafik (KLT) står inför förändringar då nya krav ställs genom den nya 

kollektivtrafiklagen och fördubblingsmålet.170. 

 

Vision och affärsidé 

KLT:s övergripande vision är att bidra med att människor ska uppleva kollektivtrafiken som 

värdeskapande genom att underlätta vardagslivet, öka tillgängligheten till utbildning och 

arbetsmarknad samt att bidra till en bättre miljö och bättre hälsa. Den specifika visionen är att 

vara det ledande länstrafikbolaget i Sverige i fråga om klimatbesparande lösningar, tillgänglighet 

och bemötande. KLT:s affärsidé lyder, ”Vi vill skapa relationer, för ett bättre klimat”. De vill 

erbjuda snabba, frekventa och miljömässigt hållbara resmöjligheter i de större stråken171. 

 

Verksamhetsstyrning 

Arbetet med att ta fram nya styrdokument för KLT:s ledningssystem har precis börjat. Ett beslut 

om de övergripande dragen har tagits. KLT sitter i en pågående process med att införa ett 

balanserat styrkort och i nuläget ska varje enskild avdelning jobba igenom detaljerna. Styrkortet 

ska knyta ihop företagets, avdelningens och den enskildes roll inom bolaget med en röd tråd. 

Även affärsplanens ska ligga i linje med styrkortet. Arbetet att ta fram ett styrkort har just börjat 

och KLT har därför ännu inte ett grundläggande styrkort färdigt172. 

 

KLT har däremot delat upp styrkortet i fem perspektiv: Kund, verksamhet/funktion, kompetens, 

medarbetare och ekonomi. Dessa perspektiv fördelas sedan på fyra nivåer: Strategiska mål, 

framgångsfaktorer, nyckeltal för 2011 (avdelningsvis), aktiviteter för 2011 (avdelningsvis). Som 

tidigare nämnt är arbetet med styrkortet ännu på jungfrustadiet och därför hänvisas grunden till 

KLT:s affärsplan från 2009173. 

 

 

                                                 
170 Intervju, Christer Olsson, Marknads- och informationsansvarig hos KLT, 101207 
171 Kalmar Läns Trafik AB Affärsplan, 2009 
172 Intervju, Christer Olsson, 101207 
173 Intervju, Christer Olsson, 101207 
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4.3 Skånetrafiken 

Skånetrafiken (förkortas i fortsättningen som ST) är en förvaltning inom Region Skåne. Det 

högsta politiska organet i regionen är Regionfullmäktige och ST styrs av nämnden för 

kollektivtrafik, med uppdraget att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne174.  

 

Styrningen av trafiken sker genom riktlinjer, mål, strategier och ekonomiska ramar. Varje år tas 

diverse beslut i olika planeringsdirektiv och i Trafikförsörjningsplanen. Viktiga direktiv för 

planeringsdirektiven ses som tydlig styrning, ökad delaktighet samt att ha en helhetssyn. Region 

Skåne delar in, beskriver och följer upp sin verksamhet i fyra olika perspektiv. Dessa är 

verksamhet, intressent, medarbetare och ekonomi. Deras övergripande mål bryts ner i mindre 

strategiska mål och framgångsfaktorer, som sen i sin tur blir till olika uppdrag och aktiviteter för 

förvaltning eller enhet175.  

 
ST:s verksamhetsidé lyder som följer: ”Vi erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv 

utveckling i Skåne”176 och deras vision är ”Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser 

i Skåne.”177 Dessutom har de även ett uttalat långsiktigt mål som komplement till visionen och 

som lyder att ”2018 ska vi ha den största andelen nöjda kunder inom kollektivtrafik i 

Norden”178. 

 

ST:s varumärke står för engagemang, lyhördhet och ärlighet. Och deras främsta värderingar är: 

”KundSkap, Glädje, Skånenytta, Tydlighet, Tillsammans”179.  Med hjälp av dessa värderingar 

arbetar de efter olika strategier för att nå sina mål och på sikt förverkliga sin vision. Målen sätts 

upp dels för att göra visionen och verksamhetsidén mätbar. En del av målens syfte är att de ska 

balansera och stärka varandra. Och för att få den rätta balansen i verksamheten utgår ST från fyra 

perspektiv, i vilka det finns formulerade och konkreta mål och nyckeltal.  De fyra perspektiven 

är: 

• Kundperspektiv – Verksamheten finns till för kunderna.  

• Medarbetarperspektiv – Stort fokus ligger på de egna och på samverkansparters 

medarbetare. 

                                                 
174 www.skanetrafiken.se  
175 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013, 
http://www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Företagsdokument/Skånetrafiken%20-%20Verksamhetsplan%202010-2013.mht  
176 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:11 
177 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:12 
178 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:12 
179 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:16 
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• Verksamhetsperspektiv - Att driva och utveckla verksamheten effektivt till låga kostnader 

samt att göra saker i rätt ordning skapar kundnytta. Genom ett stort fokus på både 

effektivitet och produktivitet, skapas tydliga arbetsprocesser och god utveckling av såväl 

arbetsmetoder som styrverktyg. 

• Ekonomiperspektiv – De ekonomiska målen och nyckeltalen har stor betydelse. 

 
ST har även infört ett handlingsprogram som är uppdelat i de tre övergripande delarna, 

baskvalitet, LOK (Ledarskap, Organisation och Kompetens) och att säkerställa intäkterna. I dessa 

delar finns handlingsplaner på hur ST ska uppfylla sin strategi180. 

 
 

4.4 Regionala trafikförsörjningsprogram – Regionförbundet i Kalmar 

län om pilotprojektet  

 

I juni 2010 togs ett beslut i riksdagen om en ny kollektivtrafiklag som ska träda i kraft i januari 

2012, samtidigt som också marknaden öppnas för konkurrens. Enligt detta beslut ska det finnas 

en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att det upprättas ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska besluta om. Det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet utgör sedan grunden för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i 

regionen. Programmet ska vara strategiskt och långsiktigt till sin karaktär. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och även ta 

hänsyn till andra nationella, regionala och lokala mål samt planer och program av betydelse för 

en hållbar utveckling. Det ska vara samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och 

stadsplaneringen liksom med annan samhällsplanering och planering av infrastruktur på lokal, 

regional och nationell nivå181.  

 

Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Jönköpings och Kronobergs län, samt 

Trafikverket deltar i ett pilotprojekt för regionala trafikförsörjningsprogram. Projektet startades 

för ett år sedan. I Kalmar län ska landstinget bli den nya kollektivtrafikmyndigheten och man ska 

tillsätta en kollektivtrafiknämnd som ska bemannas dels med politiker från landstinget, men 

                                                 
180 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:16 
181 Sveriges kommuner och landsting & Svensk kollektivtrafik, (2010) Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling – En 
vägledning och ett verktyg 
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också från kommunen. Den nya myndighetens uppgift blir bland annat att ta fram ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram.182  

Regionförbundet i Kalmar län har varit delaktiga att ta fram verktyget ”Regionala 

trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling” och det är det verktyget som de nu testar i sitt 

arbete. Ingen av de tre inblandade länen Kalmar, Jönköping och Kronobergs län har något uttalat 

fördubblingsmål.183 Affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik bryter ner 

fördubblingsmålet i fyra perspektiv: kund-, effekt-, utvecklings- och förnyelse samt ekonomimål. 

Enligt Regionförbundet i Kalmar län, ser svensk kollektivtrafik till branschen, medan 

trafikförsörjningsprogrammet är ett samhällsprogram. Ovanstående perspektiv och liknande 

termer används inte.184 

 

  

                                                 
182 Intervju med Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län, 101207 
183 Intervju med Helena Ervenius, 101207 
184 Intervju med Helena Ervenius, 101207 

 56 (93) 



 5  DISKUSSION 
I det här kapitlet kopplar vi samman vår referensram och den insamlade empirin och diskuterar, 

analyserar samt jämför sedan skillnader och likheter mellan de båda. 

5.1 Förutsättningar vid framtagande av Balanced Scorecard för 

kollektivtrafikbolag 

 
5.1.1 Kollektivtrafikbolag som en del av strategiska nätverk 

Under inledning och problemdiskussion lade vi stor fokus på att beskriva den föränderliga miljön 

som kollektivtrafikbolagen befinner sig i, i nuläget. Därför vill vi börja vår analys med att se 

närmare på perspektivet som riktar sig mot kollektivtrafikbolagen som en del av strategiska 

nätverk. 

 

Strategiska nätverk liksom strategiska allianser är en typ av samverkan mellan företag. ”Med 

strategiska nätverk menas allianser mellan företag som utformats av företag, företagsgrupper, 

myndigheter eller andra organisationer för att bistå företagen med information, teknik, 

marknadskontakter eller kunskap”.185  

 

Kollektivtrafikbolagen är medlemmar av svensk kollektivtrafik som är en förening och som 

enligt vår uppfattning ingår i olika strategiska nätverk och deltar i olika strategiska allianser. Som 

en följd av det anser vi att även kollektivtrafikbolagen ingår som delar i olika nätverk. 

 

Strategiska allianser kännetecknas av medveten och målinriktad samverkan mellan företag.186 En 

sådan allians anser vi att ”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik” är. Där ingår utöver 

Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen 

Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. I början av 

2008 tog ”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik”, beslut att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandel och kollektivtrafikresandet till år 2020. I samband med det har 

det tagits fram en ny affärsmodell med en vision för branschen samt mål på riksnivå för 

transportpolitiken, för marknadsandelar och resandeökning, kundorientering, utveckling och 

                                                 
185 Hallén m.fl., (2009) 
186 Hallén m.fl., (2009) 
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förnyelse, ekonomi- samt effektivitetsmål187. Enligt vår uppfattning är affärsmodellen uppbyggd 

med hjälp av BSC, dock är inte detta något som nämns eller står nedskrivet i ”affärsmodellen”.   

 

I juni 2010 togs ett beslut i riksdagen om en ny kollektivtrafiklag som ska träda i kraft i januari 

2012. Enligt detta beslut ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som 

ansvarar för att det upprättas ett regionalt trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska 

besluta om.  Sveriges kommuner och Landsting och Svensk kollektivtrafik som båda är en del av 

Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik tog fram ett dokument- en vägledning - för att 

”den ska ge stöd till landsting, regioner, kommuner och trafikhuvudmän samt utgöra ett bra 

verktyg i arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram i enlighet med den nya 

kollektivtrafiklagen”188 Vägledningen innehåller förslag till struktur och huvudsakligt innehåll 

med utgångspunkt i regeringens proposition och kollektivtrafikbranschens ”affärsmodell”.  

 

Vid närmare granskning av dokumentet kunde vi konstatera att ”affärsmodellens” upplägg med 

fyra perspektiv som är typiska för BSC, inte längre fanns med i ”vägledningen för 

trafikförsörjningsprogrammet”. Detta fick vi även bekräftat vid intervjun med respondenten från 

Regionförbundet i Kalmar län. De har varit delaktiga i att ta fram ovan nämnda verktyg och det 

är det verktyget som de nu testar i ett pilotprojekt där Kalmar, Jönköping och Kronoberg län, 

samt Trafikverket deltar.189 Vid intervjun framgick det även att de inte kommer att använda sig 

av ”affärsmodellen” eftersom det enligt deras uppfattning mer hör till Svensk kollektivtrafiks 

bransch, medan trafikförsörjningsprogrammet är ett slags samhällsprogram190.  

 

Enligt vad vi fick erfara saknas det kunskap om konceptet BSC hos kommunal verksamhet och 

dess ledningsgrupper. Vi vill samtidigt påpeka att BSC är ett ungt koncept och oss veterligen inte 

ett etablerat verktyg inom kommunal och statlig verksamhet vilket vi anser orsaken till bristande 

kunskap om verktyget. Vi vet att inom såväl centrala och lokala statliga/kommunala organ i flera 

olika länder, har styrkort introducerats och haft framgång.191. Vi vill även nämna Skånetrafiken 

som anses vara en av de mest framgångsrika bland kollektivtrafikorganisationer som jobbar med 

uppdrag åt Region Skåne och Nämnden för kollektivtrafik. Deras verksamhetsplan innehåller 

perspektiv som kännetecknar BSC.  

 
                                                 
187Svenskkollektivtrafik, http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (hämtad 2010-11-03) 
188 Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling, (2010) 
189 Intervju med Helena Ervenius, 101207 
190 Intervju med Helena Ervenius, 101207 
191 Olve m.fl. (2003) 

 58 (93) 



Vi anser att det pågår processer som istället för att närma sig varandra går isär: 

”Partnersamverkan för fördubblingen” uppmuntrar att se kollektivtrafikens utveckling utifrån 

BSC perspektiv, dock föreslår ”vägledningen för trafikförsörjningsprogrammet” ett annat 

angreppssätt. Som exempel påbörjade Kalmar Läns Trafik att etablera BSC i sin verksamhet. 

Däremot i Kalmar Läns (Regionförbundet i Kalmar) pilotprojekt, som jobbar med framtida 

kollektivtrafik, planerar man inte att använda sig av BSC.  

 

Vi vill hänvisa till Hallén m.fl. som säger att det är viktigt att försöka att skapa samsyn och 

gemensamma mål för verksamheten bland nätverksmedlemmarna och att det är viktigt att ha en 

bra kommunikation som borde vara relevant, pålitlig och som sker vid rätt tidpunkt.192  

 

Därför vill vi rekommendera ”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik” att förtydliga 

affärsmodellens uppbyggnad och dess betydelse samt att ha öppna diskussioner med ansvariga 

för vägledning av trafikförsörjningsprogrammet. 

  

5.1.2 Kollektivtrafikbolag ur ett intressentperspektiv 
Vid framtagande av BSC bör organisationen utgå från verksamhetens egna behov av 

fokusområden, anpassa sig till olika ägardirektiv och andra förutsättningar193.  

 

Som vi nämnde i inledningen kan en trafikhuvudman vara ett landsting, en kommun, 

kommunalförbund eller ett aktiebolag som har bildats för ändamålet. Dock fungerar majoriteten 

av trafikhuvudmännen i dagens läge som aktiebolag. Blekingetrafiken är ett aktiebolag som 

gemensamt ägs av Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i länet med 50 % vardera194. 

Bolaget är en politiskt styrd organisation och det innebär att de har en styrelse som är politiskt 

tillsatt.  

 

Med hänvisning till Anthony och Govindarajan strävar ledningen i en organisation efter att nå 

organisationens utsatta mål, men” individual members” i organisationen har sina egna mål och 

det är inte säkert att dessa mål stämmer överens med organisationens mål195.  

 

                                                 
192Hallén m.fl., (2009) 
193Ericsson & Gripne, (2004) 
194http://www.blekingetrafiken.se/Documents/Om%20Blekingetrafiken/Årsredovisning%202009.pdf 
195Anthony & Govindarajan, (2007)  

 59 (93) 



Det är ägarna, alltså landstinget och kommunerna, som tar fram ägardirektivet om nya mål för 

kollektivtrafiken och det är bolagsstämman som beslutar om marknadsplanen. Det senaste 

ägardirektivet är bl a att fördubbla resandet tills år 2030. Ett problem som BT upplever är att i det 

operativa arbetet hamnar bolaget väldigt snabbt i lokala diskussioner och att ur ett politiskt 

perspektiv är det inte lätt att hantera olika krav.196  Vi anser att det är naturligt att det speciellt i 

politiskt styrda organisationer uppstår målkonflikter, till exempel har politiska representanter sina 

program som kanske inte alltid stämmer överens med bolagets mål och det är då svårt att se till 

att det operativa arbetet blir konsekvent. 

 
Gällande kunderna är det enligt lag landstingets och kommunernas skyldighet att se till att det 

finns allmänna kommunikationer för medborgarna, till exempel på glesbygden är det i vissa fall 

inte ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv försvarbar att ha trafik, med det strider då mot det 

viktiga samhällsansvaret att inte ha det. Alltså handlar det här om att krav på allmänna 

kommunikationer för medborgarna kan försvåra möjligheten att nå fördubblingsmålet eftersom 

bolagets begränsade resurser även måste användas till verksamhet som går med kraftiga 

underskott. 

 

Vi tror att det alltid kommer att finnas motsägelser gällande kundernas krav och andras 

intressenters mål hos kollektivtrafikbolaget. Dock som Anthony och Govindarajan hävdar är det 

väldigt viktigt i verksamhetsstyrningen att säkerställa att företag har hög målkongruens. I 

målkongruens processen måste individernas egna mål stämma överens med organisationens 

mål197. Enligt Haglunds forskningsrapport är ”en av företagslednings viktigaste uppgifter att 

balansera olika intressenternas krav som ofta kan var motstridiga”198 Vi anser att BSC är ett 

verktyg för att hantera olika krav och målsammansättningar, dock att det även är viktigt vid 

framtagande av BSC att ha fokus på sammanhängande mål. 

 

5.1.3 Kollektivtrafikbolag som imaginära organisationer 
Haglund m.fl. noterar i sin forskningsrapport att kollektivtrafikbolag är en typ av imaginära 

organisationer. Med imaginära organisationer menas system där företagets avgörande 

värden/tjänster skapas och processer existerar utanför företagets juridiska enhet och 

                                                 
196Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
197Anthony & Govindarajan, (2007) 
198Haglund m.fl. (1999:131)  
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redovisningar. Imaginatören är ledarföretaget som har en strategisk karta över hur affären skall 

kunna byggas upp199.  

 

Utifrån ett imaginärt organisationsperspektiv är Blekingetrafiken imaginatör, alltså ett 

ledarföretag och var och en av de inblandade operatörerna som är upphandlade av 

kollektivtrafikbolaget är självständiga juridiska enheter. Dessa operatörer som genomför själva 

kollektivtrafiken, kallas även för trafikutövare. Dock marknadsförs alla dessa företag som en 

enhet och därför kan resenärerna uppleva det som ett företag. 200 

 

Samarbetsvillkor med trafikbolag/operatörer bestäms vid upphandlingen i avtalet. 

Blekingetrafikens nuvarande modell handlar om att det är de som detaljstyr avtalen och bär 

ansvar för intäkter och marknadsföring. De har även provat en motsatt lösning med mer ansvar 

till operatörerna men det blev inte så lyckat, eftersom det gick med stora förluster. BT inser att 

det är viktigt att öka operatörens kreativitet och de funderar därför på att upprätta 

incitamentsavtal.201 Detta kan komma att få en betydelse, även i samband med den nya lagen 

som innebär fri konkurrens på marknaden och att då flera olika operatörer kan komma att utföra 

vissa delar av kollektivtrafikbolagens uppdrag.  

                                                

 

Som Haglund noterar är det en stor utmaning för ett kollektivtrafikbolag att se till att alla 

trafikföretagen går i samma inriktning. ”Ett ledarföretags uppgift är i en imaginär organisation 

att forma olika allianser”202. Som vi nämnde tidigare är strategiska allianser tidsbegränsade och 

karaktäriseras av en medveten och målinriktad samverkan mellan företag. Relationer mellan 

dessa företag regleras och formaliseras oftast med avtal. 203. Haglunds forskningsrapport ser BSC 

som ett bra verktyg för verksamhetsstyrning inom kollektivtrafikbolag, samt ger råd och 

rekommendationer om vad man borde tänka på vid etableringen av BSC inom 

kollektivtrafikbolaget204: 

• Kollektivtrafikbolaget som ledarföretag borde inte bara ta fram mål och målsättningar i 

samband med upphandling och avtal, utan även reglera i avtalet hur mätning av 

måluppfyllelse skall ske och med vilken frekvens. De poängterar att ”avtalet skall 

utformas på samma sätt med alla trafikföretag eftersom länets kollektivtrafik skall ses 

 
199Haglund m.fl. (1999)  
200 Haglund m.fl. (1999) 
201 Intervju, Hans Jonasson & Jonas Nordsten, 101130 
202 Hedberg m.fl., (1994:134) 
203 Hallén m.fl. (2009) 
204 Haglund m.fl. (1999) 
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som en helhet. I avtalet skall också redogöras för följderna när uppmätta värden avviker 

från målen.”205 

• Operatör/trafikutövare bör ha en styrning som överensstämmer med kollektivtrafikens 

styrmål. ”Konsten handlar mycket om att bygga upp sammanhängande mål”.206 Viktiga 

förutsättningar för en operatörs framgång är förmågan att utföra sin externa och interna 

verksamhet effektivt. Den interna effektiviteten – att göra saker rätt - kan mätas som 

produktivitet. Den externa effektiviteten – att göra rätt saker: Operatören/trafikföretagen 

har möjligheter att förbättra till exempel förhållandet med både leverantörer och kunder. 

Konkurrerande trafikföretag kan samverka med varandra gällande upphandling och 

verksamhet i form av strategiska allianser. Som exempel på samverkan är att vid 

upphandlingen kan ”anbudsvinnaren” förhandla att ta över ”förlorarens” chaufförer.207 

 

Forskningsrapporten togs fram för elva år sedan men vi anser att den fortfarande är högaktuell. 

Den visar att styrning med BSC är rätt verktyg i en föränderlig miljö. Vi håller med om att 

kollektivtrafikbolaget måste se sig själva som ett ledarföretag som inte bara ställer krav/sätter 

mål på operatörerna utan även ställer krav på mätningar och åtgärder. Utförda mätningar ökar 

möjligheten för kollektivtrafikbolaget att analysera kollektivtrafikverksamheten utifrån ett 

helhetsperspektiv som i sin tur innebär ökad kunskap. Krav på att vidta åtgärder innebär både 

lärdomar och verksamhetsförbättringar. Vi ser även att en viktig uppgift för 

kollektivtrafikbolagets - ledarföretagets – roll är att bli ”spindel i nätet” och hjälpa operatörerna 

att samverka med varandra. 

 

5.1.4 Balanced Scorecard - ett verktyg för verksamhetsförändring 
Vid ett införande av ett balanserat styrkort pekar Ericsson och Gripne på vikten av att beakta 

verksamhetens egna behov av fokusområden.208 I dagsläget ligger stort fokus hos 

kollektivtrafikbolagen på produktionen (trafiken) och på ekonomin men dess värre saknas 

balansen till andra väsentliga fokusområden. Detta kan förklaras genom att visa på ägarstrukturen 

och hur kollektivtrafikbolag traditionellt sett har arbetat.209  

 

Kollektivtrafikbolag måste anpassa sig efter olika ägardirektiv samtidigt som ägarna vill att 

verksamheten ska framhålla ett samhällsansvar. I detta fall har ett fördubblingsmål ställts på 
                                                 
205 Haglund m.fl. (1999:159) 
206 Haglund m.fl. (1999:159)  
207 Haglund m.fl. (1999) 
208 Ericsson & Gripne, (2004) 
209 Intervju, Jonas Nordsten, 101130 
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kollektivtrafiken i Sverige vilket beräknas att ska uppnås till år 2020. Samtidigt ska 

ägardirektiven uppfyllas vilket kan vara allt från en viss mängd färdtjänster per vecka till ett 

nyinförande av en trafiklinje. Kollektivtrafiken använder sig till stor del av ägartillskott i sin 

finansiering vilket främst handlar om skattepengar. Kollektivtrafiken vill minska behovet av 

ägartillskott i verksamheten för att minska påverkan på skatten. Det finns även ett samhällsansvar 

att genomföra viss trafik även om den icke är lönsam, vilket ökar svårigheterna till att uppfylla 

andra givna mål och det viktigaste i dagsläget som ses vara fördubblingsmålet.210 

 

Inom kommunal verksamhet är det vanligt att vision och verksamhetsidé saknas eller är dåligt 

förankrad inom verksamhetens delar. Oavsett om verksamheten är kommersiell eller kommunal 

är en väl genomarbetad vision och verksamhetsidé en betydande grund i ett framgångsrecept.211 

Kollektivtrafikverksamheten har länge drivits på traditionella vis.212 Vi tror oss se en förändring 

ske inom den alltför ofta kallade konservativa kommunala sektorn då kollektivtrafiken i Sverige 

står inför ett stort förändringsskede. Från att tidigare ha varit mer eller mindre drivet av 

kommuner och landsting tror vi att en omställning håller på att ske där förvaltningarna eller 

bolagen själva kan styra sin egen verksamhet på ett mer självständigt sätt.  

 

Vissa kollektivtrafikbolag kan sakna en uttryckt vision och verksamhetsidé men vi kan tydligt se 

utefter vilka preferenser de vill styra sin verksamhet. Vi tror oss kunna peka på att orsaken till 

saknad av en uttryckt vision och verksamhetsidé grundar sig i de traditionella tankarna om hur en 

kommunal verksamhet ska uppföras. Av erfarenhet har vi upplevt att allt kommunalt som kan 

förknippas med kommersiellt beteende anses avskyvärt i samma anda som att en politiker skulle 

tala om lönsamhet i samband med statsstyret. 

 

Detta anser vi ha varit en bromskloss i flera kollektivtrafikbolags utveckling. Oftast finns det en 

tydlig önskvärd strävan av vad man vill uppnå genom sin verksamhet men tidigare har det legat 

på det politiska bordet att förkunna detta. Ericsson och Gripne anser att en kommun ska stå 

bakom förvaltningarna för att tillsammans driva utvecklingsprojektet i införandet av styrkortet 

framåt och att arbetet ska starta i de små avdelningarna, alltså i förvaltningarna eller de 

kommunala bolagen, för att sedan bli ett övergripande koncept för hela kommunen.213 

 

                                                 
210 Intervju, Jonas Nordsten, 101130 
211 Ericsson & Gripne, (2004) 
212 Intervju, Jonas Nordsten, 101130 
213 Ericsson & Gripne, (2004) 
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5.2 Framtagande av ett Balanced Scorecard för Blekingetrafiken 

Nedan ger vi ett exempel/scenario för framtagande av Blekingetrafikens BSC  
 
 
5.2.1 Vision och strategier för att nå mål och användbara mått 

Inom BT existerar en vision om vart verksamheten vill nå och hur vägen dit kan komma att se ut. 

Dock har BT inte sammanställt en offentlig vision utan styrs utifrån de ägardirektiv som 

givits214. I april 2009 togs det fram en affärsmodell för kollektivtrafiksbolag att utgå från vid 

uppfyllandet av fördubblingskravet. I denna affärsmodell uttrycks branschens gemensamma 

vision, ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”215. När vi 

begrundar visionen upplever vi uttrycket ’ett hållbart samhälle’ som intetsägande. Istället väcks 

det frågor hos oss om vad ett hållbart samhälle betyder? Betyder det samma sak för alla eller är 

det en individuellt öppen åsikt? När vi ställer den mot Ericsson och Gripnes216 rekommenderade 

punkter för en effektivt uttryckt vision, uppfyller denna vision ett fåtal av dessa. 

 

• Visionen uttalar ett framtida önskvärt tillstånd för organisationen 

• Visionen är utmanande, djärv eller banbrytande 

• Visionen är kort och slagkraftigt formulerad 

• Visionen ska kunna väcka entusiasm och engagemang 

 

Vi finner en viss djärvhet i visionen och det är att den är kort och någorlunda slagkraftig, om man 

bortser från att den egentligen inte säger något konkret. Dessutom anser vi att den inte väcker 

någon vidare entusiasm eller engagemang. Heller kan vi inte säga att den uttrycker ett framtida 

önskvärt tillstånd då den innehåller ett diffust uttryckt. Visionen är inte dålig men är alltför 

abstrakt. Visionen i fråga ger oss varken bra eller dålig känsla utan lämnar oss med en eftersmak 

av det svenska uttrycket lagom. Som ett exempel vill vi göra en jämförelse med ett liknande 

uttryck men i ett annat sammanhang. ’Vi vill ge våra patienter en tillfredsställande hälsa’. 

 

BT söker inspiration genom att titta på andra kollektivtrafiksbolags visioner, bland andra KLT 

och ST. KLT:s vision lyder att de vill vara det ledande länstrafikbolaget i Sverige i fråga om 

klimatbesparande lösningar, tillgänglighet och bemötande. Denna vision är enligt oss utmanande 

                                                 
214 Intervju, Jonas Nordsten, 101111 
215 Affärsmodell/idéskiss (2009:13) 
216 Ericsson & Gripne (2004) 
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och djärv samtidigt som den uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd. Svagheten tycker vi att här 

ligger i formuleringen och vi kan önska vara kortare och mer slagkraftig. Däremot ser vi den 

väcka entusiasm och engagemang hos intressenterna och speciellt hos medborgarna i delen att 

vara ledande i klimatbesparande lösningar. 

 

ST har följande vision: ”Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne.”217  Vi 

ser det som en kort och slagkraftig formulering som kan tänkas väcka entusiasm och 

engagemang hos medarbetarna att alltid vilja vara det självklara valet. Visionen uttrycker inget 

direkt framtida önskvärt tillstånd men är djärv, utmanande och enligt oss även smått kaxig. Vi 

tror att ST:s vision kan uppfattas en aningen kommersiell vilket kan ses som banbrytande inom 

den kommunala sektorn. Enligt oss behöver detta inte vara negativt och utan kan möjligtvis 

förekomma mer frekvent inom det kommunala i framtiden. 

 

Att framställa en vision är en komplex process som bör genomarbetas väl och som tidigare 

nämnt, beakta vad som kan komma att påverka organisationens utveckling på sikt, i syfte att 

skapa insikt och beredskap i handlandet vid alternativa framtider218. 

 
BT befinner sig i en förändringsprocess som ställer hela verksamhetens styrning på ny prövning. 

En övergripande strategi ska bidra till en långsiktig och konsekvent utveckling.219. För att kunna 

presentera en visionär inriktning i strategin har BT utgått från ett målår som ligger tillräckligt 

långt bort i tiden för att kunna påverka infrastruktur- och samhällsplaneringen men samtidigt i 

närheten av att vara överblickbar. I arbetet utgår de från en vision om hur samhället ser ut om 30 

år. Genom att besvara frågorna: Hur ser befolkningen ut, var finns arbetsplatserna, hur resandet 

ser ut och vilken roll spelar kollektivtrafik, hoppas BT kunna skapa en vision om vilken framtid 

de kan möta220. 

 

Vi kan konstatera att BT:s övergripande strategi finns där och den beskriver deras 

framtidsutsikter i flertalet utgångspunkter. Alla dessa strategiska utgångspunkter är väldigt bra, 

sett ur ett långsiktigt perspektiv för att vara väl förberedd inför framtida förändringar. Ericsson 

och Gripne menar att den övergripande strategin beskriver det som bedöms som mest viktigt för 

att nå visionen. Ofta beskrivs arbetsmetoden om hur organisationen ska gå till väga för att 

                                                 
217 Skånetrafikens Verksamhetsplan för 2010-2013:12 
218 Ericsson & Gripne, (2004) 
219 Kollektivtrafikutredningen, 2010 
220 Kollektivtrafikutredningen, 2010 
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uppfylla den vision som getts till uttryck221. En svaghet som vi hittar är att BT:s övergripande 

strategi inte ger uttryck för en övergripande strävan. Vanligtvis används uttryck som ’vi ska ha 

en motiverad personal’ eller ’vi ska ha nöjda kunder’222. Enligt oss saknas ett enkelt och givet 

svar vart BT vill nå med sin övergripande strategi. Vi kan analysera de olika utgångspunkterna 

och få en aning om vad man kämpar för att uppnå men den gemensamma nämnaren kan vi inte 

sätta fingret på. 

 

Vi ser kopplingen mellan vision och övergripande strategi som en stark individuell del i 

verksamheten. Därför känner vi inte behovet av att analysera konkurrerande 

kollektivtrafiksbolags övergripande strategi. BT:s framtagande av en övergripande strategi bör 

enligt oss inte bli påverkad av övriga kollektivtrafiksbolag. 

 
5.2.2 Val av perspektiv   
BT ser fördelar med styrkortsmodellen för att den visar verksamheten utifrån olika perspektiv, 

samt skapar förutsättningar för att på ett tydligt sätt driva deras verksamhet mot ett eller flera 

mål.223  BT använder olika delar av modellen separat och här vill vi föreslå ett tänkbart 

scenario/exempel om hur BT-styrkort kan se ut. 

 

Enligt Kaplan och Norton innehåller styrkortsmodellen fyra - fem perspektiv och vid valet av 

perspektiv bör de områden väljas som bedöms avgörande för att verksamheten ska nå 

framgång.224   

BSC modell Perspektiv 

Kaplan & Norton  Finansiella Kund Process  Lärande& 
utveckling 

 

Ericsson & Gripne  
Ekonomi 

 
Kund

 
Process  

 
Utveckling 

Medarbetare

Affärsmodell/idéskiss för 

fördubblad kollektivtrafik  

Ekonomi Kund Effektivitets Utveckling& 
förnyelse 

 

Skånetrafiken Ekonomi Kund Verksamhets  Medarbetare
Kalmar Läns Trafik Ekonomi Kund Verksamhets/

funktion 
Kompetens Medarbetare

Tabell 5.1: BSC-modeller och dess perspektiv. Egen.  
                                                 
221 Ericsson & Gripne, (2004) 
222 Ericsson & Gripne, (2004) 
223 Intervju, Anna Claesson, 101130 
224 Kaplan & Norton. (1999) 
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Det framgår från tabellen ovan att perspektiven föreslagna av både Ericsson och Gripne för 

kommunalverksamhet och affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik, samt befintliga verktyg 

som har framtagits av Skånetrafiken och Kalmar Läns Trafik är ganska lika den ursprungliga 

Kaplan och Norton modellen.  

 

I Kaplan och Nortons grundmodell är det finansiella perspektivet överordnat och vi ser att i de 

”svenska” modellerna är det ekonomiperspektivet. Enligt oss beror val av finansiellt- eller 

ekonomiskt perspektiv, på vilken typ av verksamhet det handlar om: Icke vinstdrivande 

organisationer har som mål att inte övertrassera budgeten. Olve och Samuelsson säger att för 

offentliga verksamheter vars resultat inte främst uttrycks finansiellt, är det mer rätt att göra om 

det finansiella perspektivet till ett ”ägarperspektiv” och det faller sig då mer naturligt att 

modellen ska visa hur de underordnade perspektiven bidrar till att uppnå de för organisationen 

uppsatta målen225. Vår uppfattning är att begreppet ”ekonomiperspektiv” är mer rätt jämfört med 

”finansiellt perspektiv.”  

 

Kundperspektivet är det är mest självklara perspektivet eftersom alla modeller innehåller det 

begreppet. Som Kaplan och Norton menar är ett kundperspektiv ett externt orienterat perspektiv 

och ser främst till verksamheten idag med syfte att beskriva hur kunderna ska tillfredsställas.226. 

Det faller sig naturligt att ha kundperspektiv för BT såväl som för andra kollektivtrafikbolag. 

 

Enligt grundmodellen riktar det tredje perspektivet in sig på verksamheten i nuläget. Men i 

jämförelse med kundperspektivet så är det mer internt inriktat227. Både Kaplan och Nortons samt 

Ericsson och Gripnes modeller föreslår begreppet ”process” medan däremot 

kollektivtrafikbranschens modeller riktar sig mot effektivitet och verksamhet. Vi anser att 

”verksamhetsperspektiv” innehåller bredare fokus eftersom där ingår både ”process” och 

”effektivitet”. Med hänsyn till de kommande förändringar, bland annat fördubblingsmålet som 

kan kräva olika satsningar på verksamheten anser vi att det är bättre att ha ett 

”verksamhetsperspektiv”.  

 

Det fjärde perspektivet i grundmodellen handlar om företagets framtida utveckling. De 

fastställande som görs och de mål som sätts i de övriga perspektiven visar på vad ett företag 
                                                 
225 Olve & Samuelsson, (2008). 
226 Kaplan & Norton, (1999) 
227 Olve m.fl. (1999) 
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måste kunna behärska för att nå ett förnyat resultat.228. Ericsson och Gripne ger en mindre 

betydelse för innebörden av begreppet ”utveckling” inom offentliga verksamheter.229  Däremot 

belyser de en betydelse av medarbetareperspektiv eftersom medarbetarna spelar en avgörande 

roll för hur verksamheten bedrivs.230. Både i Skånetrafikens och i Kalmar Läns Trafiks modeller 

ingår ett ”medarbetarperspektiv”. Vi anser att det är viktigt att ha både medarbetar- och framtida 

utvecklingsperspektiv, däremot är begreppet ”utveckling” lite tvetydigt. Norton och Kaplan 

skriver att utöver medarbetarna utgör olika system, processer och den organisatoriska 

samordningen viktiga delar när det gäller att bygga upp en organisations kompetens. 231. Vi anser 

att det som handlar om nya system, produkter och processer. passar under 

”verksamhetsperspektiv”, däremot tillhör organisationens förmåga till lärande och utveckling 

perspektivet ”framtida utveckling”. Enligt vår uppfattning passar ”medarbetarbegreppet” bättre 

som ett fjärde perspektiv för BT.  

. 

Sammanfattningsvis föreslår vi följande perspektiv: Ekonomi-, kund-, verksamhets- och 

medarbetareperspektiv för kollektivtrafikbolaget vid framtagande av BSC. 

 

                                                 
228 Kaplan & Norton. (1999) 
229 Ericsson & Gripne, (2004) 
230 Ericsson & Gripne, (2004) 
231 Kaplan & Norton. (1999) 
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5.2.3 Formulering av mål och framtagande av styrtal i de utvalda perspektiven 
 

Blekingetrafikens övergripande mål är fördubbling av marknadsandelar och resande. Dessutom 

jobbar bolaget efter strategiska mål som har verksamhetsutvecklingsinriktning.232 Enligt Olve 

och Samuelsson faller det sig naturligt att BSC modellen ska visa hur de underordnade 

perspektiven bidrar till att uppnå de för organisationen uppsatta målen233. Här följer perspektiven 

och formulering av mål från det översta – ekonomiperspektivet, till nästa – kund- och 

verksamhetsperspektivet till det nedersta – medarbetareperspektivet. 

 

Ekonomiperspektivet 

Enligt Olve m.fl ses det finansiella eller ekonomiska perspektivet som huvudmannens eller 

ägarens perspektiv och det ämnar sig då att visa hur organisationen tillfredsställer de behov mot 

vilka dess aktiviteter riktas234. Med hänvisning till Ericsson och Gripne är det i det ekonomiska 

perspektivet viktigt att den offentliga verksamheten kan visa på en ekonomisk balans. Därav är 

det viktigt att hålla budgeten, bedriva en effektiv verksamhet och följa den ekonomiska 

resursramen235. Vilka mål är viktiga för att nå BT:s strategiska mål? I samband med 

fördubblingsmålet anser BT att ökat ägartillskott kommer att bli nödvändigt236. Och därför borde 

det enligt oss finnas två typer av mål med ekonomiskt perspektiv där det ena handlar om 

möjligheter att genomföra fördubblingsmålet och det andra – om att hushålla med resurserna i 

den löpande verksamheten. Vi tycker att affärsmodellen har ett bra förslag för målet för att 

utveckla verksamheten: mål för ”ökade samhällsresurser.” och i Skånetrafikens fall – mål för 

”för en ekonomi i balans”237. 

 

Vi anser att mått för respektive mål som är föreslagna i affärsmodellen respektive hos 

Skånetrafiken också är lämpliga. Det första handlar om ”hur uttaget av skattekronor till 

kollektivtrafiken per invånare utvecklas i landets olika delar”238 och det andra – mätning av 

intäkter, uppföljning av kostnader och mätningar självförsörjningsgraden239. 

 

                                                 
232 Kollektivtrafikutredningen (2009) 
233 Olve & Samuelsson, (2008). 
234 Olve m.fl. (2003) 
235 Ericsson & Gripne, (2004) 
236 Kollektivtrafikutredningen, 2010 
237 Skånetrafikens verksamhetsplan för 2010-2013 
238 Affärsmodellen, 2009 
239 Skånetrafikens verksamhetsplan för 2010-2013 

 69 (93) 



Gällande framtagande av styrtal vill vi hänvisa till Kaplan och Norton som säger att de utvalda 

styrtalen baseras på hur verksamheten valt att formulera sina mål inom de olika perspektiven240. 

En förutsättning vid val av styrtal är att målsättningar och styrtal i de övriga perspektiven ska 

kunna kopplas till minst ett av måtten i det finansiella perspektivet241. 

 

Kundperspektivet   

Ett kundperspektiv är ett externt orienterat perspektiv och genom detta perspektiv ska även 

företagsledningen kunna identifiera de kunder och marknadssegment som man ska rikta sig till 

och vilka styrtal som kan användas för att mäta resultatet inom varje segment/kundgrupp.242 

Grunden för goda kundstrategier ligger i hur stora kunskaper ett företag har om sina kunder. Hur 

påverkas kunden av produkten/tjänsten och hur stor vikt lägger kunden på priset kontra 

funktionalitet, kvalitet, relationer, leveranstid, etcetera243. 

 

Eftersom BT:s båda övergripande mål, fördubbling av marknadsandelar och resande, tillhör 

kundperspektivet är det naturligt att dessa mål ligger här. Kollektivtrafikbolaget mäter 

marknadsandelar med hjälp av Kollektivtrafikbarometern.  

 

Utöver dessa mål finns det behov av mål som kan öka kunskapen om kunderna. De mål som 

används av Skånetrafiken och affärsmodellen är mål för nöjda kunder. BT noterade att 

kvalitetsmål som nöjda kunder kan vara motstridiga, tillexempel nöjda kunder eller ökning av 

resande. Vi föreslår ändå att ha mål för nöjda kunder. Däremot att målet balanseras med andra 

mål, således är det viktigt att precisera ambitionsnivån och som mått ser vi andel nöjda kunder.  

 

Verksamhetsperspektivet 

Enligt Olve är verksamhets- eller processperspektivet ett perspektiv som inriktar sig internt på 

hur verksamheten är idag.244 Syftet med detta perspektiv är att identifiera de processer som har 

störst betydelse för att företaget ska nå upp till så höga kund- och aktieägarmål som möjligt. 

Vikten ligger i att påvisa att processerna inom verksamheten är rätt utformade och fungerar 

effektivt.245 

 

                                                 
240 Kaplan, Robert.S, Norton, David P, (1999), The Balanced Scorecard - Från strategi till handling, ISL Förlag AB, Oskarshamn 
241 Kaplan & Norton, (1999) 
242 Kaplan & Norton, (1999) 
243 Olve m.fl. (1999) 
244 Olve m.fl. (1999) 
245 Ericsson & Gripne, (2004) 
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Gällande förslag för mål inom verksamhetsperspektivet anser vi att vi måste ta hänsyn till att 

BT:s nuvarande strategiska mål är mer inriktade mot verksamhetsutveckling. Därför är det 

relevant att ha dessa mål och mått som exempel: mål för trafikanslutning och utveckling av 

trafikförsörjnings möjligheter samt sådana mått som: Andel tätorter med minst 1000 invånare 

som är anslutna till regionala huvudnätet, andel boende i Blekinge som har minst tio dagliga 

resmöjligheter och etablering av X antal nya linjer.  

Utöver dessa mål är det bra att ha mål för relevant trafik och effektivisering av interna och 

externa processer som omfattar både kollektivtrafikbolag och operatörerna, 

 

Vi ser även i Kollektivtrafikutredningen att ”särskilt ska klimat- och miljöaspekterna betonas i 

den långsiktiga trafikinriktningen”246. BT har redan som mål om att kollektivtrafiken ska bli mer 

energieffektiv samt fossilfri. Affärsmodellen placerar målet under ”utvecklings- och 

förnyelseperspektivet” eftersom de enligt vår uppfattning utgår från ett ”framtidsperspektiv”. 

Däremot har Skånetrafiken placerat miljömål under ”effektivitet”, och vi anser att det är lämpligt 

att lägga målet under verksamhetsperspektivet. Ett bra mått kan bli ett förslag i affärsmodellen: 

Andel av kollektivtrafiken mätt i personkilometer som drivs med icke fossila bränslen, den totala 

energianvändningen per personkilometer . 

 

Medarbetareperspektivet  

Med hänvisning till Kaplan och Norton innehåller det fjärde perspektivet i grundmodellen styrtal 

och mål som främjar organisationens lärande och utveckling. Enligt Ericsson och Gripne bör 

medarbetarperspektivet innehålla mätningar baserade på medarbetarnas uppfattning av bland 

annat verksamheten, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön247. Vi anser att ett relevant mål kan vara 

Skånetrafikens medarbetarmål som handlar om möjlighet till utveckling, vilket innebär att varje 

medarbetare har individuella mål. Det är viktigt att ställa sådana mål både till sina medarbetare 

och till sina operatörer . 

 

Nedan följer sammanställning av föreslagna mål för BT och mått enligt BSC i en tabell (se 

nedan). Vi vill påpeka dock att det viktigaste är kanske inte vårt förslag men vårt tankesätt. Det 

är BT själva som måste bestämma hur de skulle vilja ha det. 

 

 

                                                 
246 Kollektivtrafikutredningen, (2010:7) 
247 Ericsson & Gripne, (2004) 
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Ekonomiperspektivet 
Mål för ökade samhällsresurser 
Mått hur uttaget av skattekronor till kollektivtrafiken per invånare utvecklas, storleken på insatta 

skattemedel per resa 
Mål ekonomi i balans 
Mått intäkter  

uppföljning av kostnader 
självförsörjningsgraden 

Kundperspektivet 
Mål  för marknadsandel 
Mått % av marknadsandelar 
Mål för resandeutveckling 
Mått  
Mål nöjda kunder 
Mått andel nöjda kunder 
Verksamhetsperspektivet 
Mål för trafikanslutning 
Mått andel tätorter med minst 1000 invånare anslutna till regionala huvudnätet 
Mål utveckla trafikförsörjnings möjligheter 
Mått andel boende i Blekinge som har minst tio dagliga resmöjligheter 
Mått etablera X antal nya linjer 
Mål Relevant trafik 
Mått  
Mål effektivisera interna & externa processer 
Mått  
Mål för att kollektivtrafiken ska bli mer energieffektiv samt fossilfri  
Mått andel av kollektivtrafiken mätt i personkilometer som drivs med icke fossila bränslen, den totala 

energianvändningen per personkilometer  
Medarbetareperspektivet 
Mål möjlighet till utveckling 
Mått ha individuella mål 
Tabell 5.2: BT:s mål och mått enligt BSC. Egen 
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5.2.4 Identifiering av orsak – verkan samband 
Kaplan och Norton hävdar att en strategi är en uppsättning av hypoteser om orsak -verkan 

samband. Verktyget BSC ska fylla funktionen av att beskriva strategin genom en kedja av orsak- 

verkan samband mellan målen och måtten i de olika perspektiven, så att verksamheten kan styra 

dessa248. Utgångspunkt för framtagande av BT:s orsaks- verkan diagram är 

Kollektivtrafikutredningens strategiska mål samt föreslagna mål i del 5.1.4  

 

 

 
 

Diagrammet ovan visar ett scenario för Blekingetrafikens tänkbara mål som kan bli stöd för att 

nå de strategiska målen. Dessa mål har orsak – verkan samband och ses utifrån fyra perspektiv: 

ekonomi-, kund-, verksamhets- och utvecklingsperspektiv.  

 

 

                                                 
248 Kaplan & Norton. (1999) 
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Figur 5.1 Blekingetrafikens orsak – sambands diagram. Egen bild 
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Här följer en mer detaljerad beskrivning: 

Med hänvisning till del 5.1.2 är BT:s övergripande mål en fördubblad kollektivtrafik som bryts 

ner i två delmål: Fördubbling av marknadsandelar och fördubbling av resandet för 

kollektivtrafiken. Enligt ett orsak - verkan samband kommer strategiska mål249 (orsak) hjälpa till 

att nå det övergripande målet – fördubblingen av kollektivtrafik (verkan) 250.  

 

För att nå strategiska mål (verkan) måste BT ha ett mål för att ha sin ekonomi i balans (orsak) 

och en nödvändig ökning av samhällsresurser (orsak).  

Nästa fråga handlar om vilken/vilka mål man måste ha för att få sin ekonomi i balans och en 

ökning av samhällsresurser (verkan). Då kommer behov att ha hög kundnöjdhet, ökning av 

resande och ökning av marknadsandelar (orsak). Vidare för att nå dessa mål (verkan) är det 

viktigt att ha effektiva interna och externa processer (se även Kollektivtrafikbolag som imaginär 

organisation), relevant trafik och utvecklade trafikförsörjningsmöjligheter (orsak). Att gå efter 

den ordningen innebär att det blir lättare att fokusera på att mäta och ta fram de processer som är 

nödvändiga för att nå just de kundmål och övriga finansiella mål som satts upp251. Dessutom 

lyfter Kollektivtrafikutredningen fram betydelsen av hög miljöstandard 252. Därav existerar det 

behov av att ha mål om energieffektiv samt fossilfri kollektivtrafik (orsak) 

 

Slutligen identifierar vi om huruvida vi kan nå till exempel effektiva externa och interna 

processer (verkan). Här anser vi att behov finns av kunskap inom bolagen i den imaginära 

organisationen som innebär mål för utveckling av personalen (orsak). 

 

En fördel med BSC är att man kan bygga upp en kedja av händelser för varje enskilt mål som kan 

leda till en balans mellan målen. 253  Vi tog fram ett exempel av orsak – verkan samband utifrån 

BT:s, som inte har BSC-modell i sin verksamhet, övergripande och strategiska mål. Med det vill 

vi belysa att även bolag som inte jobbar enligt BSC-modellen kan använda delar av BSC-

modellen i sin verksamhet. 

 
 
 

                                                 
249 Se Del 5.1.2 
250 Kaplan & Norton, (1999) 
251 Kaplan & Norton. (1999) 
252 Kollektivtrafikutredningen, (2010) 
253 Haglund m.fl. (1999)  
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5.2.5 Vidaresteg i etableringen av Balanced Scorecard 

För att lyckas med ett balanserat styrkort finns det flera framgångsfaktorer som kan förenkla ett 

införande av styrkortet. Ericsson och Gripne tar bland annat upp ledar- och medarbetarkontrakt 

samt att skapa en delaktighet hos medarbetarna254. BT har styrt sin verksamhet efter ägardirektiv, 

lagar och budgeten255, vilket betyder att det troligtvis inte arbetat med ledar- och 

medarbetarkontrakt tidigare. Vi vet inte heller om andra kollektivtrafiksbolag som ST och KLT 

arbetar med liknande kontrakt men vi gör ett antagande att det inte är ett normalt återkommande 

koncept inom kommunalt drivna verksamheter. Ericsson och Gripne menar att dessa kontrakt är 

viktiga faktorer som kan spela en avgörande roll för hur framgångsrikt styrkortet blir genom att 

skapa delaktighet hos ledningen och medarbetarna. Delaktigheten hos medarbetarna är extra 

viktig, då dessa ses som kärnan i verksamheten. Genom medarbetarkontraktet kan organisationen 

kommunicera verksamhetens vision och bättre förankra denna hos medarbetarna256. 

 

Som nämnt i tidigare stycke har BT tidigare arbetat med nettoavtal men gått mer över till att 

arbeta med bruttoavtal vilket gör att verksamheten blivit mer detaljstyrd men trafiken köps 

fortfarande in från privata aktörer257. Vid ett eventuellt införande av BSC är det viktigt att även 

samarbetsparter, i detta fall de privata aktörerna, strävar efter samma vision och mål258. Ett 

sådant samarbete har tidigare inte existerat och nuvarande avtal kan orsaka konflikter. Dessa 

konflikter kan säkerligen mildras genom att omarbeta avtalen för att anpassas efter både 

operatörernas och BT:s egna önskemål. Vi tror att det kommer att ske förändringar inom detta 

område i framtiden eftersom BT önskar bygga upp nya avtalskonstruktionerna, enligt ett så kallat 

incitamentsavtal259.  

 

Pengar är en begränsad resurs inom offentligt finansierad verksamhet och BT står ständigt inför 

kundkrav om ökad trafik men pengarna räcker inte till vilket skapar en inbyggd konflikt. 

Eftersom budgeten är begränsad skapas svårigheter att tillfredsställa alla, vilket gör hushållandet 

av resurserna extra viktigt260. Vad vi kan utläsa av detta är att BT ständigt får stå tillsvars mot 

både ägarkrav och kundkrav som strider mot, bland annat de ekonomiska förutsättningar som BT 

har. Samtidigt kan vi ana att fokusområdet ligger på det ekonomiska bordet. 

                                                 
254 Ericsson & Gripne (2004) 
255 Intervju, Jonas Nordsten 101111 
256 Ericsson & Gripne, (2004) 
257 Intervju, Jonas Nordsten 101110 
258 Ericsson & Gripne, (2004) 
259 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
260 Intervju, Jonas Nordsten, 101110 
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Styrkortet fördelar verksamhetens fokus på fler fokusområden vilket skapar en balans i 

verksamhetsstyrningen och minskar på så sätt risken till suboptimering261. För att optimera 

styrkortets effektivitet bör verksamhetens vision även förankras hos samarbetsparterna262. 

Givetvis finns det många faktorer som påverkar om styrkortet blir framgångsrikt eller inte men 

den viktigaste faktorn är att ägarna ställer sig bakom projektet och driver det framåt. Liksom hos 

samarbetsparterna är det viktigt att styrkortet förankras även på politisk nivå263.  

 

BT:s politiskt tillsatta styrelse beslutar om budget och andra strategiska riktlinjer som BT sedan 

ska uppfylla medan BT:s ledningsgrupp är ansvariga för utvecklings- och planeringsarbetet264. 

Utav detta ser vi att den övergripande styrningen sker från det politiska men den operationella 

styrningen sker hos bolaget själva. Vi tror att detta ligger till grund för en obalanserad styrning 

som skapat en viss osäkerhet hos BT, som vi känner det. Enligt oss känns rollerna oklara. Vi 

upplever en viss glipa mellan ägarna och BT där brister kan finnas, bland annat i 

kommunikationen dem emellan. 

 

Ytterligare en viktig faktor som Ericsson och Gripne talar om är en handlingsplan, vilket är en av 

de avgörande delarna för om ett styrkort ska nå sin fulla potential eller om det endast blir vackra 

ord fästa på papper265. ST som ligger steget före inom kollektivtrafiken och dess utveckling i 

Sverige har anammat detta och sätter upp tydliga strategier och en handlingsplan för att uppfylla 

dessa. Tyvärr ligger KLT inte i den fas att en handlingsplan upprättats och BT befinner sig inte 

för närvarande i ett BSC-projekt vilket gör att vi inte kan göra en grundligare analys av detta. Det 

viktigaste är dock hur verksamheten ska gå tillväga för att nå de utsatta målen genom strategiska 

tillvägagångssätt266. 

 

När det handlar om strategi som ska verka som ett hjälpmedel vid måluppfyllelse så skapas dessa 

genom individuella mål inom verksamheten. Vi anser därför det inte relevant att jämföra hur 

konkurrerande verksamheters handlingsplaner ser ut eftersom de individuella 

kollektivtrafikbolagen har individuella mål och därav individuella strategier för att nå de utsatta 

                                                 
261 Olve m.fl (2008) 
262 Ericsson & Gripne (2004) 
263 Ericsson & Gripne (2004) 
264 www.blekingetrafiken.se 
265 Ericsson & Gripne (2004) 
266 Ericsson & Gripne (2004) 
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målen. Hur kollektivtrafikbolaget vill handla strategiskt för att nå deras mål tror vi grundas på 

deras egna värderingar och deras medarbetarpolicy. 
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6  SLUTSATSER 
I det här kapitlet kommer vi att avsluta uppsatsen genom att presentera slutsatser för det vi 

kommit fram till, genom att svara på våra inledande frågeställningar. 

 

6.1 Slutsatser 

 
Utgångspunkt i vår undersökning var följande Balanced Scorecard modeller: Kaplan och Norton, 

Ericsson och Gripne, affärsmodell för fördubblingsmålet samt Skånetrafikens och Kalmar Läns 

Trafiks modeller. Vid granskning av olika BSC-modeller såg vi att det var två faktorer som 

påverkade modellutformningen nämligen grad av teoretisk referensram och branschtillhörlighet. 

Ju mer ”teoretiska” modellerna var, till exempel Ericsson och Gripne och även Affärsmodellen, 

ju mer liknade den ursprungliga Kaplan och Norton modellen. Skånetrafikens och Kalmar Läns 

Trafiks modeller som är praktiska verktyg i deras styrning var mer anpassade utifrån 

verksamhetsförutsättningar. 

 

Vi anser att det är viktigt att använda teoretiska begrepp i praktiken, speciellt i syfte att sprida 

kunskap och förståelse om konceptet och dess användningsområde. Vår undersökning visar att 

BSC är ett aktuellt verktyg för kollektivtrafiken, dock kan vi konstatera att Balanced Scorecard 

som begrepp inte används i praktiken. Vi vill nämna Skånetrafiken där bara vi genom att studera 

deras verksamhetsplan antog att de använder av BSC i sin verksamhetsstyrning. Samma gäller 

affärsmodellen för fördubblad kollektivtrafik där vi endast utifrån konceptet utgick från att det 

handlar om Balanced Scorecard. Det faktum att det saknas hänvisning till BSC i affärsmodellen, 

bidrar enligt oss till att modellen minskar i värde, som i sin tur innebär minskade möjligheter att 

etablera BSC i nuvarande och framtida kollektivtrafik. Vi kan även konstatera att otydlighet som 

sker på grund av avsaknaden av en begreppsdefinition minskar effektiviteten av verktyget vilket 

gör att framgångarna inte når sin fulla potential. Förmedlas det inte en tydlig bild till 

intressenterna av vad organisationen vill uppnå, skapas det ingen förankring vilket i sin tur leder 

till en icke effektiv verksamhet 

 

Vid framtagandet av BSC anser vi det viktigt att ta hänsyn till ett antal infallsvinklar avseende 

kollektivtrafikbolag. Den första handlar om att se på kollektivtrafikbolagen som en del av ett 

strategiskt nätverk. Kollektivtrafikbolagen ingår genom medlemskapet i Svensk Kollektivtrafik, i 

olika strategiska nätverk och deltar i olika strategiska allianser och det innebär att de påverkas av 
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alliansernas olika inriktningar och projekt. Vi har konstaterat att dessa projekt kan leda till 

motstridighet: Till exempel så är affärsmodellen för fördubblingsmålet och vägledningen för att 

ta fram regionala trafikförsörjningsprogram, framtagna av samma medlemmar, SKL och Svensk 

Kollektivtrafik, där den första (affärsmodellen) är uppbyggd med hjälp av BSC samtidigt som 

den andra - inte utgår principiellt från ett BSC-perspektiv. I praktiken ser vi att Regionförbundet i 

Kalmar län pilotprojekt, som jobbar med framtida kollektivtrafik, inte planerar att använda sig av 

modellens perspektiv. Samtidigt som Kalmar Läns Trafik har påbörjat en etablering av BSC i sin 

verksamhet. Alltså pågår det i dagsläget processer inom kollektivtrafikutvecklingen som går isär.  

 

Vi tycker att Partnerskapets föreslagna ”Affärsmodell” är ett bra initiativ, men som vi nämnde 

tidigare saknas det kunskap inom samma nätverk om själva verktyget och dess användning inom 

offentliga organisationer. Därför vill vi rekommendera ”Partnersamverkan för fördubblad 

kollektivtrafik” att förtydliga affärsmodellens uppbyggnad och dess betydelse.  

 

Vi har även identifierat två andra infallsvinklar som särskiljer kollektivtrafikbolag från andra 

företag/bolag och som är viktiga att ta hänsyn till:  

• Kollektivtrafikbolag är politisk styrda organisationer och det gör att det uppstår naturliga 

målkonflikter. Dessutom innebär lagstiftningen att landstinget och kommunerna har 

skyldighet att se till att det finns allmänna kommunikationer för medborgarna plus att det 

alltid kommer att finnas motsägelser gällande kundernas krav och andras intressenters 

mål hos kollektivtrafikbolaget.  

• Det är även viktigt att se ett kollektivtrafikbolag som en imaginär organisation där själva 

bolaget är imaginatör, alltså ett ledarföretag åt trafikföretag som är självständiga juridiska 

enheter och som utför kollektivtrafiken åt kollektivtrafikbolaget. 

 

Samtidigt vill vi notera att styrkortet är rätt verktyg för kollektivtrafikbolagen för att hantera 

ovan nämnda infallsvinklar då de hjälper till med framtagande av sammanhängande mål samt 

hjälper kollektivtrafikbolagen att ge klarhet vid utformning av olika allianser med/mellan 

operatörerna, samt följa upp strategierna i den bemärkelsen att det skapar bra förutsättningar för 

analys och åtgärder. 

 

Gällande vision tror vi att kollektivtrafikbolagen, generellt sett, gynnas genom att fastställa en 

vision övergripande deras strävan att nå ett önskvärt tillstånd. Fortsättningsvis anser vi det viktigt 

att undvika uttryck som ”hållbart samhälle” vilket inte säger något om själva visionen då 
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uttrycket inte är definierbart. Genom att använda sig av etablerade teoretiska rekommendationer 

som Ericsson och Gripnes fyra punkter och samtidigt beakta ledord för verksamheten i fråga, tror 

vi att en personlig och slagkraftig vision kan skapas. 

 

Vid skapandet av en övergripande strategi vill vi uppmärksamma att förankringen, hos 

medarbetarna och övriga intressenter, av både visionen och den övergripande strategin skulle 

gynnas av att samla de strategiska utgångspunkterna under ett sammansatt strategiskt uttryck som 

är enkelt och direkt samt kan användas i marknadsföringssyfte för att etablera visionen hos de 

övriga intressenterna. Genom ett eventuellt införande av BSC behövs även detta område ses över 

för att följa samma linje som en uttryckt vision. Idag kan vi konstatera att en förankring av 

visionen och de medföljande delarna som BSC för med sig saknas hos kollektivtrafiksbolagens 

intressenter, vilket vi tror skapar en osäkerhet om hur förändringar ska ske. 

 

Gällande perspektiven kan vi konstatera att de som används inom kommunal verksamhet och 

kollektivtrafikbranschen är ganska lika den ursprungliga modellen som beskrivs av Kaplan och 

Norton. Vi har kommit fram till att både ekonomi- och kundperspektiv är det självklara valet för 

ett kollektivtrafikbolag som vill etablera BSC i sin verksamhet. De övriga två, som riktar sig 

internt (till exempel verksamhetsperspektivet) och mot framtida utveckling (bland annat 

medarbetarperspektivet) beror på det egna bolagets förutsättningar. Vi fann även att dessa sist 

nämnda perspektiv kan tolkas på olika sätt utifrån en teoretisk synvinkel, vilket i praktiken leder 

till att samma typ av mål placeras i olika perspektiv. Enligt vår uppfattning innehåller 

verksamhetsperspektivet både nutid och framtid tvärtemot vad som sägs i teorin. 

 

Vi föreslår följande perspektiv för Blekingetrafiken: 

• Ekonomiperspektivet är lämpligare perspektiv jämfört med det finansiella. Anledning är 

att kollektivtrafiken är en offentlig- och icke vinstdrivande organisation och det innebär 

att fokus inte ligger på vinstmål utan att inte övertrassera budgeten. Ekonomiperspektivet 

är ett överordnat perspektiv.  

• Vi anser att valet av ”kundperspektivet” är det mest självklara eftersom vid jämförelsen 

av de fyra modellerna visar det sig att alla innehåller ett kundperspektiv.  

• Med hänsyn till kommande förändringar, bland annat fördubblingsmålet som kan kräva 

olika satsningar på verksamheten, anser vi att det är bättre att ha bredare fokus, alltså ett 

”verksamhetsperspektiv” som tredje perspektiv.  

• Det fjärde perspektivet i grundmodellen ser till företagets framtida utveckling och 
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inkluderar både medarbetare och framtida utveckling. Vi anser att 

medarbetareperspektivet är ett bättre val för kollektivtrafikbolaget.  

 

Vidare ger vi ett förslag för mål i de utvalda perspektiven för Blekingetrafiken: 

• Ekonomiperspektivet: Två typer av mål med ekonomiskt perspektiv är aktuella där det 

ena handlar om möjligheter att genomföra fördubblingsmålet och den andra – om att 

hushålla den löpande verksamheten. Vi anser att mål ”för ökade samhällsresurser” och 

”ekonomi i balans” är relevanta. 

• Kundperspektivet: BT:s båda övergripande mål, fördubbling av marknadsandelar och 

resande, har kundperspektivet och därför är det naturligt att dessa mål ligger här. Bra mål 

är nöjda kunder dock är det viktigt att precisera målet.  

• Verksamhetsperspektivet: Eftersom BT:s nuvarande strategiska mål är mer inriktade mot 

verksamhetsutveckling anser vi att det är relevant att ha dessa mål och mått som exempel: 

mål för trafikanslutning, och att utveckla trafikförsörjnings möjligheter Utöver dessa mål 

är det bra att ha mål för att ha relevant trafik och effektivisera interna och externa 

processer som omfattar både kollektivtrafikbolag och operatörerna samt mål för att 

kollektivtrafiken ska bli mer energieffektiv samt fossilfri, ligger under detta perspektiv. 

• Medarbetareperspektivet: Enligt oss kan ett relevant mål för medarbetareperspektivet vara 

ett mål som handlar om möjlighet till utveckling som också innebär att varje medarbetare 

har individuella mål. Det är viktigt att ställa sådana mål både till sina medarbetare och till 

sina operatörer .  

 

Vi har identifierad följande faktorer för att skapa ett framgångsrikt styrverktyg: 

• För att införa ett balanserat styrkort i en kollektivtrafikverksamhet krävs att 

kollektivtrafikbolaget får stöd från den politiska ledningen och ägarna att driva projektet. 

Vi tror att en betydande faktor för att skapa ett framgångsrikt styrverktyg handlar om 

samarbete.  

• För att nå framgång med konceptet BSC kan vi fastslå att det är viktigt att hålla en god 

kommunikation med samtliga delar av verksamhetens intressenter och däribland också 

samarbetsparter och ägare. Därför är det önskvärt att en förankring av ett eventuellt 

upprättat styrkort inte endast sker hos den enskilda verksamheten utan även hos de privata 

aktörerna och hos kommunerna och landstingen 

• Genom att förankra verksamhetens vision hos intressenterna tror vi att framtida konflikter 

kan minskas och samtidigt kan kollektivtrafikbolagets verksamhet förstärkas och så även 
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intressenternas uppfattning om varumärket.  

• Genom att fördela verksamhetens fokus så tror vi att en balans kan skapas så att chansen 

för suboptimering minskas.  

 

Trots att vi har tagit fram ett förslag gällande perspektiv, mål och mått noterar vi att det 

viktigaste är själva metodiken. Det är Blekingetrafiken och andra kollektivtrafikbolag själva som 

måste bestämma hur de skulle vilja ha det. Vi anser att BSC är ett verktyg som kan hjälpa 

kollektivtrafikbolagen att identifiera de viktigaste målen och bygga upp en kedja av händelser för 

varje enskilt mål som kan leda till en balans mellan målen. Vi vill även belysa att bolag som inte 

jobbar enligt BSC-modellen kan använda delar av modellen i sin verksamhet.  

 

Avslutningsvis tror vi att ett upprättande av ett styrkort löser osäkerheten och ger en rakare 

verksamhetsstyrning där alla vet att visionen styr verksamheten. Vi anser också att ett 

upprättande av en handlingsplan om hur målen ska nås är en vital del av ett BSC. Givetvis bör 

handlingsplanen följa samma linje som visionen. Genom att upprätta ett styrverktyg, i detta fall 

BSC, vågar vi påstå att en mer effektivare och produktivare organisation skapas vilket kommer 

att vara mer positivt för samhället i övrigt. 

6.2 Vidare frågeställningar 

I denna del belyser vi våra förslag av områden för vidare studier forskning. 
 

• I vårt arbete undersökte vi frågor som gällde förutsättningar, framgångsfaktorer samt 

möjliga alternativ av vision, mål och mått vid framtagande av BSC. Det skulle bli 

intressant att undersöka om hur det fungerar BSC som verksamhetsstyrningsmedel i de 

kollektivtrafikbolag som har verktyget. Vilka fördelar och nackdelar upplever de med 

styrkortet? 

• ”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik” tog fram ett förslag om att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandel och kollektivtrafikresandet till år 2020. Är det ett 

realistiskt mål? Finns det förutsättningar att nå målet?    

• Vilka tendenser finns gällande BSC-utvecklingen i Sverige? 

• Kan statlig/kommunal verksamhet styra kommersiellt utan vinstintresse? 

• Hur kan konflikter för kollektivtrafikbolag mellan ägardirektiv och medborgarönskemål 

undvikas? 

• Affärsidé/verksamhetsidé, ett infekterat uttryck i statligt ägande? Stoppar det 

konservativa tänkandet kollektivtrafikens utveckling? 
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8  BILAGOR 

Bilaga 1 – Inför första mötet på Blekingetrafiken 

Generellt om Blekingetrafiken: 
• Vision 
• Strategi. Huvudmål 
• Organisationsschema 
• Intressenterna och intressenternas krav 
• Verksamhet 

 
Eftersom vi funderar på att skriva om nyckeltal, har vi frågor gällande verksamhetsstyrning: 

• Hur kan du beskriva er verksamhetsstyrning? Använder ni några styrmedel/styrverktyg? 
• Vad är era framtida planer för verksamhetsstyrning? 
• Hur kan du beskriva nuläget gällande era nyckeltal? Vad är problemen? 

 
Om fördubblad kollektivtrafik: 

• Det framgår från Svensk kollektivtrafiks hemsida att det pågår ett fördubblingsarbete: 
bl.a. har det arrangerats en rad tankesmedjor runt om i landet, och det pågår en rad 
delprojekt inom ramen för den gemensamma affärsmodellen. Hur är ni engagerade i 
denna process? 

• Det finns framtagen en gemensam affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik. 
Vad är er inställning till modellen? 

 
Diskussion kring vår teoretiska referensram: 
Balanced scorecard är ett verksamhetsstyrningsverktyg som hjälper till att utveckla/ta fram 
relevanta nyckeltal/mått. Använder ni er av detta? Om inte, tror du att detta skulle hjälpa er?  
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Bilaga 2 – Samlat frågeformulär för samtliga respondenter på 

Blekingetrafiken 

Marknadsföring - Nuläge och framtid 

• Hur stor är kollektivtrafikens marknadsandel i Blekinge?  

• Hur kan du beskriva ert arbete med marknadsföring och vad vill ni nå genom er 

marknadsföring? Hur ser ert arbete ut gällande varumärket?  

• Vilka mål har ni gällande marknadsföring/marknadsandelar? 

• Hur kan du beskriva nuläget gällande era nyckeltal/mått? Vad är problemen?  

• Hur tänker ni bemöta förändringar gällande både ny lag om kollektivtrafik och 

fördubblingsmålet?   

• Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett kundperspektiv? 

• Vilka mått är påverkande faktorer i andra perspektiv (ex. Finansiella faktorer, 

utvecklingsfaktorer eller processfaktorer som gör det möjligt att nå, exempelvis, 

kundtillfredsställelse) för att nå de ovan nämnda måtten? 

• Hur ser den interna utvecklingen ut och hur kan den förbättras? 

• Vilka mättbara mått är viktiga i ett utvecklingsperspektiv? Vilka mått är påverkande faktorer 

i andra perspektiv för att nå de ovan nämnda måtten? 

• Vilka styrmedel använder ni er av? Hur kan det förbättras? 

Trafik - Nuläge och framtid 

• Hur jobbar ni med trafikfrågor?  

• Vilka mål har ni gällande trafiken?  

• Transportpolitiken ställer krav på hållbar utveckling. Vad är er inställning till kravet? 

• Ni samverkar med Kalmar Läns Trafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Västrafik 

och Skånetrafiken. Hur ser ni på framtida interregional utveckling? 

• Hur säkerställs en effektiv samverkan mellan tätortstrafik och interregional trafik?  

• Hur kan du beskriva nuläget gällande era nyckeltal? Vad är problemen? 

• Hur ser ni på samspelet mellan trafikbolaget och kommunerna gällande 

infrastrukturutveckling?  

• Hur tänker ni bemöta förändringar gällande både ny lag om kollektivtrafik och 

fördubblingsmålet?  
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• Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett processperspektiv? Vilka är de 

mätbara och viktiga mått i en process av produktskapande? 

• Vilka mått är påverkande faktorer i andra perspektiv (ex. Finansiella faktorer, 

utvecklingsfaktorer eller processfaktorer som gör det möjligt att nå, exempelvis, 

kundtillfredsställelse) för att nå de ovan nämnda målen? 

• Hur ser den interna utvecklingen ut och hur kan den förbättras? 

• Vilka mättbara mått är viktiga i ett utvecklingsperspektiv? Vilka mått är påverkande faktorer 

i andra perspektiv för att nå de ovan nämnda måtten? 

• Vilka styrmedel använder ni er av? Hur kan det förbättras? 

Gällande ”Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” och ”Regionala 

trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling. En vägledning och ett verktyg”: 

• Affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik lyfter fram visionen samt bryter ner 

fördubblingsmålet i fyra perspektiv: kund-, effekt-, utvecklings-, förnyelse- och 

ekonomimålen. Vad är din inställning till modellen? 

• Hur ser planer för den nya kollektivtrafikmyndigheten ut för Blekinge?  

• Det har kommit ett dokument som är en vägledning för den ”Regionala 

trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling”. Vad är din inställning till verktyget? 

Om visionen: 

•  ”Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” lyfter fram gemensamma mål för branschen: 

”transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Med 

utgångspunkt från dessa transportpolitiska mål har branschen tagit fram en gemensam 

vision: Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. Vad anser du 

om branschens mål och vision?  

• Hur kan du föreställa dig en framtida vision för Blekingetrafiken? 

Kan du ge dina synpunkter/kommentarer kring följande förslag som finns i ”Affärsmodell 

för fördubblad kollektivtrafik” och ”Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling. 

En vägledning och ett verktyg” (se nedan). Vad anser du kan Blekingetrafiken applicera? 
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Kundperspektivet 

• Mål för marknadsandel och resandeutveckling 

o Enligt Regional trafikförsörjningsprogram, kommer ”kollektivtrafikbarometerns metod 

kommer att användas för att redovisa marknadsandelen. Marknadsandelen beräknas som 

kollektivtrafikens andel av det totala antalet motoriserade resor, d v s antalet 

kollektivtrafikresor dividerat med antalet kollektiv-trafikresor plus antalet privata bil- och 

moped/MC-resor. Det innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ökar om:  

o Kollektivtrafikresandet ökar mer i antal än det privata motoriserade resandet 

o Privatbilister övergår till att åka kollektivt  

o Privatbilister övergår till att gå eller cykla” 

o Affärsmodellen föreslår även att följa resandeutvecklingen enbart i absoluta tal utan också 

antal resor per 1000 invånare.  

o Mål för andelen nöjda resenärer (kollektivtrafikbarometern) 

o Målet för ökad betalningsvilja från resenärerna. Enligt affärsmodellen kan målet följas 

genom att mäta storleken på biljettintäkterna i relation till de totala kostnaderna, 

biljettintäkter per resa samt hur prisvärd resenärerna upplever att kollektivtrafiken är 

(kollektivtrafikbarometern). 

Effektivitetsperspektivet 

• Affärsmodellen föreslår effektivare verksamhet motsvarande 20 %. Förslaget innebär en ökad 

effektivisering i branschen med hjälp av ökad gränslös samverkan och ökad affärsmässighet i 

storleksordningen 20 % bör vara fullt möjlig.  

• Regional trafikförsörjnings program föreslår mål som innebär att: 

▪ kollektivtrafiken måste också bedrivas effektivt och affärsmässigt så att medborgarna får 

”mer kollektivtrafik för pengarna”.  

▪ att särskilda mål bör sättas upp för kostnadseffektiviteten i kollektivtrafiksystemet och 

dess olika delar. Det handlar om hur väl kollektivtrafiken fungerar som ett sammanhållet 

system i ett ”hela resan-perspektiv”.  

▪ Ett särskilt mål bör finnas för energieffektivitet.  

Ekonomiperspektivet 
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• Affärsmodellen föreslår  

• Mål för ökade samhällsresurser . T.ex. att följa hur uttaget av skattekronor till 

kollektivtrafiken per invånare utvecklas i landets olika delar. Även storleken på 

insatta skattemedel per resa följs upp.  

• Mål för nya finansieringsmöjligheter för kollektivtrafiken måste vi tänka i nya banor 

och försöka hitta alternativa finansieringsmöjligheter.  

Utvecklings- och förnyelseperspektivet 

 Affärsmodellen lyfter fram behov av mål: 

• för innovativ framtidsbransch med starkt varumärke  

• Ledare och medarbetare känner mening, glädje och stolthet   

• för att kollektivtrafiken bli 30 %?? mer energieffektiv samt fossilfri till 90 %?? Målet 

kan följas upp genom att mäta hur stor andel av kollektivtrafiken mätt i 

personkilometer som drivs med icke fossila bränslen, den totala energianvändningen 

per personkilometer samt andelen ”miljöfordon” i den totala taxiflottan.  

Vilka mål anser du behövs för att Blekingetrafiken ska kunna bemöta framtida 

förändringar på ett effektivt sätt? 

• Perspektiv: Vilka är våra främsta fokusområden? (vilket perspektiv är ”viktigast” att 
fokusera på) 

• Strategiska mål: Om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive 
perspektiv?  

• Framgångsfaktorer: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna (critical success factors) för 
att nå de strategiska målen?  

• Mått: Vilka är nyckelmåtten som indikerar vår strategiska inriktning? Till varje mått 
knyts mål för respektive mått.  

• Handlingsplaner: Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive mått?  
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Bilaga 3 – Frågor besvarade via e-post, Kalmar Läns Trafik AB 

 
• Kan du berätta om Kalmar Läns Trafik generellt: vision, strategi, huvudmål, 

organisationsschema, intressenterna och verksamhet?  
 
• Kalmar län är med i ett pilotprojekt för regionala trafikförsörjningsprogram. Hur mycket 

är ni involverade i projektet? Hur långt har ni kommit fram med projektet?  
 

• Använder ni er av några styrmedel i ert arbete att nå uppsatta mål och i så fall vilka? Kan 
ert arbete med styrmedel förbättras?  

 
• Känner ni till verktyget Balanced scorecard? 

 
• I ert arbetssätt, representeras de perspektiv som uttrycks i BSC i ert sätt att arbeta? 

 
• Vilka nyckeltal och mått använder ni er av? 

 
• Hur kan du beskriva nuläget gällande era nyckeltal/mått? Existerar det något problem? 

 
• De perspektiv som sedvanligast representerar företag är finansiella-, kund-, process- och 

utvecklingsperspektivet. Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett 
finansiellt perspektiv? 

 
• Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett kundperspektiv? 

 
• Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett processperspektiv? 

 
• Vilka mätbara och viktiga mått ser ni som prioritet för ett 

utvecklingsperspektivperspektiv? 
 

• Vilka mått är påverkande faktorer i andra perspektiv för att nå de ovan nämnda måtten? 
 

• Hur ser den interna utvecklingen ut och hur kan den förbättras? 
 

• Vilka mål anser du att behövs för att bemöta framtida förändringar på ett effektivt sätt? 
 

• Hur tänker ni bemöta förändringar gällande både ny lag om kollektivtrafik och 
fördubblingsmålet?   
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Bilaga 4 – Intervjufrågor, Kalmar Regionförbundet i Kalmar  

• När påbörjades arbetet med framtagande av programmet? Vem deltar i projektet? Vilka är 

samarbetspartners vid framtagande av programmet? Hur mycket samarbetar ni med Kalmar 

Läns Trafik? 

• Vad är era utgångspunkter? Vilken roll har verktyget ”Regionala trafikförsörjningsprogram 

för hållbar utveckling”? 

• Hur långt har ni kommit fram med projektet? Har ni tagit fram förslag för visionen, mål och 

åtgärder att nå målen? Om, ja, kan du berätta mer om era planer gällande vision och mål? 

o Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik” lyfter en gemensam vision: 

”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. Vad 

anser du om branschens mål och vision? Hur ser er vision ut? 

o Affärsmodell/idéskiss för fördubblad kollektivtrafik bryter ner fördubblingsmålet i 

fyra perspektiv: kund-, effekt-, utvecklings- och förnyelse samt ekonomimål. 

Kommer ni att utgå från dessa perspektiv? Har ni formulerat era mål? Om ja, kan 

du berätta mer. 

• Hur ser planerna ut för den nya kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län?  

• Hur ska hela organisationen för kollektivtrafiken se ut? Vilka roller ska inblandade aktörer ha? 

(t.ex. vilka uppgifter ska kollektivtrafikmyndigheten ha, vem ska ha befogenhet att ingå avtal 

om trafik, vem ska jobba med marknadsförings- ekonomi och trafikledningsfrågor och 

liknande?) Hur blir det med nuvarande kollektivtrafikbolaget – Kalmar Läns Trafik AB? 

Om genomförande av regionala trafikförsörjningsprogram 

• Hur planerar ni att genomföra programmet? Har ni tänkt ha ett styrverktyg? Om ja, kan 

du berätta mer om verktyget 

• Enligt vår uppfattning är affärsmodellen uppbyggd med hjälp av balanced scorecard. 

Balanced scorecard är en ett styrmedel som hjälper att säkerställa att en organisation 

förverkligar sina strategier och når sina mål. Har du någon inställning till verktyget? 

Har du någon uppfattning om vilka organisationer för kollektivtrafik andra län/regioner 

kommer att ha som deltar i pilotprogrammet? Vilken vision och vilka mål har de? Hur 

planerar de att styra sin verksamhet vid genomförandet av programmet? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 93 (93) 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


	1 INTRODUKTION
	1.1 Inledning


