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SAMMANFATTNING 

Titel: Attraktiv Cityhandel – en balansakt. 
En uppsats om arbetet kring att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandeln 

Nivå: C – uppsats inom ämnet företagsekonomi (15hp) 

Författare: Sabine Dahlberg och Jennie Falck 

Handledare: Petter Boye 

Examinator: Pia Nylinder 

Datum: 2014-10-10 
 

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att utforma ett balanserat styrkort för att genom detta 
visa hur en managementgrupp kan arbeta med viktiga målsättningar för att utveckla en 
attraktiv stadskärna och cityhandel.  
 
Metod: I denna uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden med en abduktiv ansats, 
där vi fördjupat oss i teori samtidigt som vi genomfört intervjuer med personer som arbetar 
inom ämnet. Vi har utifrån denna teori och resultat analyserat vilka delar som är viktiga för att 
skapa en attraktiv stadskärna och attraktiv cityhandel. 
 

Resultat & slutsats: Det resultat som vi genom detta arbete kommit fram till är att de allra 
viktigaste målsättningarna att utveckla för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel är - 
Motiverade och aktiva aktörer inom stadskärna, ökat samarbete inom stadskärnan, öka 
antalet besökare, öka andelen besökare som blir kunder samt öka andelen nöjda kunder.  Om 
dessa målsättningar uppfylls menar vi att attraktionskraft skapas i stadskärnan och 
cityhandeln. 
 

Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget med denna uppsats är att det finns ett antal 
målsättningar som är viktigast för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. Det 
praktiska bidraget är ett balanserat styrkort samt målkort som centrumledare kan använda sig 
av i arbetet med att skapa attraktivare stadskärna och cityhandel i sin stad. 

Nyckelord: Cityhandel, stadskärna, upplevelser, sinnesstimuli, balanserat styrkort, 
centrumledning. 
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ABSTRACT 

Title: Attractive Citycentre – is it an act of balance? A thesis about the work to create an 
attraktiv citycentre. 

Level: C – level, (15hp) 

Authors: Sabine Dahlberg and Jennie Falck 

Supervisor: Petter Boye 

Examinar: Pia Nylinder 

Date: 2014-10-10 

Aim: We aim with this theses is to identify important factors required to develop an attractive 
city centre and city centre commerce. We are also going to look into the work needed to 
accomplice this and which stakeholders that are needed to be involved in this work.  

Method: In this essay we have used the qualitative method with an abductive approach, were 
we have been taking note of theory parallell with doing interviews with persons activ within 
this subject. From this theory and inteview results we have analyzed which parts in the city 
centre and city centre commerce that are important to make it more attractive. 

Conclusions: Our conclusion is that the most important factors to work with to develop an 
attractive city centre and city centre commerce is - motivated and active stakeholders within 
the city centre, increased cooperation within the city centre, increased amount of visitors, 
increased amount of visitors that become satisfied customers. If these key facors are fullfilled 
we mean that the city centre and the city centre commerce is attractive.  

Contribution: The theoretical consequence of our study is that there are several key factors 
to work with to create an attractive city Centre. The practical consequence of this is that the 
management in the city center groups can work with our balanced score card to create an 
attractive city center and city commerce in their cities. 

Keywords: City commerce, city centre, experiences, sensory stimuli, balanced scorecard, city 
centre management 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer vi presentera varför ämnet är intressant samt introducera 

läsaren i problemets bakgrund, diskussion och problemformulering. Avslutningsvis kommer 

uppsatsens syfte att uppmärksammas. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt en undersökning som HUI (Handelns Utrednings Institut) gjorde 2011, Kampen om 

köpkraften, så går en tredjedel av den totala konsumtionen till detaljhandelsvaror. Utbud, pris 

och tillgänglighet menar HUI är viktigt för kunden och dennes upplevda livskvalitet. I takt 

med att omvärlden förändras, förändras också kundens köpbeteende och dagens kunder ställer 

allt större krav inför sin konsumtion. Som en effekt av detta har det under de senaste 

decennierna, enligt Svensk Handel (2009), växt fram en ny trend på den svenska marknaden, 

nämligen minskad cityhandel (detaljhandel som finns inom en tätorts stadskärna). Detta som 

en följd av en allt mer etablerad externhandel (den handel som sker på en handelsplats utanför 

en tätorts stadskärna, till exempel i ett köpcentrum). Många städer upplever minskad handel i 

city eller är rädda för att etableringen av nya köpcentrum i anslutning till staden skall minska 

handeln i stadskärnan. Enligt HUI (2011) kommer ca 30 procent av den svenska handelns 

omsättning från externa köpcentrum av olika slag. Ytterligare en konkurrent till cityhandeln, 

menar Weltevreden & Rietbergen (2006), är e-handeln som också tagit stora andelar 

försäljning de senaste åren. 

 

Många är rösterna som menar att satsningar behövs för att rädda cityhandeln. Enligt Björn 

Bergman, VD för svenska stadskärnor, är en attraktiv stadskärna viktigt: 

“En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar 

stadens varumärke!  Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och 

vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och 

entreprenörer“ (Björn Bergman, svenskastadskarnor.se-1). 

Bergman, nämner även att det pågår diskussioner på olika håll om vem som ansvarar för 

arbetet med att utveckla stadskärnan. Enligt honom är passivitet det största hotet för städerna 

och dess framtid.  

 

HUI beskriver dagens aktörer inom handel som de aktiva och de passiva aktörerna. 
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”De aktiva aktörerna är de som utvecklar de faktorer som kunderna möter genom att 

exempelvis anpassa sina priser och produkter till den förändrade efterfrågan eller utvecklar 

sin marknadsföring och är beredda att omlokalisera till nya heta butikslägen om 

förutsättningarna förändras.” (HUI, Kampen om köpkraften, 2011) 

 

HUI menar således att de aktiva aktörerna arbetar aktivt även med andra faktorer som kan öka 

konkurrenskraften, så som utbildning av personal, logistik och organisation. De passiva 

aktörerna i sin tur gör som de alltid har gjort och tycker att till exempel utökade öppettider 

och andra ”krav” på förändringar är onödiga och jobbiga. Enligt Kotter (1998) är det av vikt 

att alla aktörer är aktiva i en förändringsprocess för att den skall lyckas. 

 

1.2 Årets stadskärna 

Många städer arbetar idag för att utveckla sin stadskärna och göra denna mer attraktiv. Varje 

år delar Svenska Stadskärnor ut priset “årets stadskärna” till den svenska stad som under de 

närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete 

mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal 

mätbara resultat av stadskärnans utveckling och målsättningar som staden själva satt upp och 

arbetat aktivt med. Priset delas ut som en uppmuntran till de städer som arbetar med detta och 

fungerar också som en påminnelse för vikten av samarbete mellan olika parter för att lyckas 

med sina målsättningar. År 2013 vann Västerås priset och nyligen utsågs Kristianstad till 

vinnare 2014 (svenskastadskarnor.se-2). 

 

En del av juryns motivering till att Kristianstad vann priset som årets stadskärna 2014 lyder: 

“På kort tid har man på ett effektivt sätt utvecklat stadens dragningskraft. Genom stora 

infrastruktursatsningar och utomordentlig samverkan mellan aktörer har nya arbetstillfällen 

och mötesplatser skapats. Staden har successivt omvandlats till en “utomhusgalleria” för 

samvaro och trivsel för alla.“ (Svenskastadskarnor.se) 

  

Motiveringen till att Västerås vann priset som årets stadskärna 2013 var att de fokuserar på att 

göra sin stadskärna till en plats att träffas, trivas och njuta av livet på. En del av juryns 

motivering lyder: “I ett starkt och brett samarbete har man jobbat såväl med de stora 

infrastrukturåtgärderna i staden som att utbilda över 500 näringsidkare i service och 

bemötande. Tillsammans har man gjort en resa och förändrat stadens image från en klassisk 

industristad till ett besöksmål med ett förtätat och attraktivt centrum med boende och handel 
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och med en glad och välkomnande attityd. Öppenhet genomsyrar Citys arbete!” 

(svenskastadskarnor.se-2) 

 

I både Västerås och Kristianstad har aktörerna inom stadskärnan och cityhandeln tillsammans 

arbetat aktivt för att lyckas vinna detta pris genom att skapa samverkansgrupper och arbeta 

med gemensamma målsättningar, vision och strategi. Hur en organisation använder sina 

resurser och påverkar sin konkurrenskraft är, enligt Nilsson et alt (2010) en förklaring på 

begreppet ekonomistyrning. Västerås City är ett bra exempel på hur en organisation arbetar 

just med ekonomistyrning genom rutiner, struktur och processer, för att långsiktigt arbeta på 

bästa sätt för att ta till vara på sin organisations resurser (Nilsson et alt, 2010). 

 

1.3 Framtidens handel 

Enligt en rapport om framtidens handel (Bergström 2010), så finns det ett antal trender eller 

tendenser på marknaden. En trend som han menar har vuxit fram under de senaste tjugo åren 

är de externa köpcentrumen och enligt Bergström är det också dessa som är vinnare i 

konkurrensen om marknadsplatserna. En av anledningarna till detta menar han är de stora 

kedjorna. Detta då han menar att det är dessa som lyckas bäst i dagens handel och de väljer 

oftast att etablera sig i externa köpcentrum. Han menar dock att köpcentrum oftast är ganska 

lika varandra och att det därför kan vara svårt att locka kunder från ett köpcentrum till ett 

annat. Detta trots att ägarna till köpcentrum blir allt mer inriktade på att arbeta enbart med 

köpcentrum och då menar han att dessa också blir allt mer spännande. Trots att de externa 

köpcentrumen, enligt Bergström, är vinnare på marknaden så menar han också att 

stadskärnorna och cityhandeln klarat sig relativt bra. En av anledningarna till det, menar han 

är att många stadskärnor är trevliga ur ett shoppingperspektiv och att ledningen också arbetat 

aktivt med att stärka cityhandeln. För många städer är just stadskärnan extra viktig att arbeta 

med, då det är denna som särskiljer dem från andra städer. Externa köpcentrum tenderar, som 

vi tidigare nämnt, att te sig ganska likartade och kan byggas upp var som helst, medan 

stadskärnan är unik för varje enskild stad. 

 

En annan trend Bergström tar upp att han ser inom handeln är tjänster, där tjänstesektorn ökar. 

Han menar att handeln arbetar allt mer aktivt med att koppla upplevelser till försäljning. Han 

menar att handeln inte bara handlar om att köpa varor utom allt oftare om själva 

shoppingmomentet. Denna typ av tjänst/upplevelser menar han med all sannolikhet kommer 

öka, då det är ett naturligt steg för handeln att öka sina intäkter. Hultén et al (2011)  menar att 
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det inte längre räcker med de vanliga varumärkesbyggande strategierna. De anser att 

användandet av sinnesupplevelser kan vara avgörande för att få kunden att välja ett visst 

varumärke och tänker vi, kanske även för att få denne att besöka en specifik handelsplats.  

 

Också enligt Magnus Kroom, utvecklingschef på svensk handel, verkar framgångsreceptet 

vara just upplevelser (ica-handlarna.se). I en artikel på ica-handlarna.se säger han att: 

”Kanske ska man lägga de där tusenlapparna på att skapa upplevelser i butiken i stället för 

på annonser och direktreklam? Upplevelsen i butiken kommer att bli allt viktigare. Jag ser 

exempelvis framför mig en framtid där kunden inte bara kan fråga personalen efter vart 

varorna står, utan även hur man lagar creme brulée” 

Mat är idag både en fråga om hälsa och upplevelse och Magnus Kroom ser den lokala 

mataffären som navet för detta (ica-handlarna.se). 

 

Även Solomon (2010) menar att upplevelser i samband med köp blir allt viktigare att 

differentiera i själva köpprocessen. Han menar att kunden skall ges en unik upplevelse i 

samband med köp, det är detta som lockar i den rådande konkurrensen. Genom att göra 

shoppingupplevelsen attraktiv och rolig så menar Levy & Weitz (2009) att kunden spenderar 

en längre tid i servicelandskapet, vilket i sin tur ofta leder till att mera pengar spenderas. Idag 

finns enligt Levy & Weitz (2009) exempelvis många olika typer av köpcentrum med olika 

inriktningar och teman som lockar kunden, dessa köpcentrum är ofta planerade för att vara ett 

ställe där kunden kan umgås och inte enbart för handel. Coleman (2006) tar upp att 

köpcentrum som kan ta tillvara på synergieffekten av handel tillsammans med andra 

inrättningar (så som gym, bio, restauranger) får kunder som naturligt besöker köpcentrumet. 

 

1.4 Problemdiskussion 

Enligt Hultén et al (2011) finns det i samhället en given tidpunkt då förändringsprocesser 

startar, dessa karaktäriserar den utveckling som äger rum gällande ekonomi, kultur och 

vardagsliv. Individualisering som livsstil menar de är ett uttryck för den tidsanda och 

samhällskultur som råder idag. Detta kommer enligt Hultén et al (2011) till uttryck genom att 

produkter inte längre bara är tjänster eller varor utan även skall passa in i ett socialt och 

individuellt sammanhang. De menar att kunder präglas allt mer av den pågående 

globaliseringen med starkare konkurrens och ökad trängsel på marknaden. 
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I dagens samhälle skriver Dag Klackenberg och Erik Sandemo (2013) att handel är en 

dynamisk och snabbt föränderlig bransch. På grund av detta menar de att om inte 

kommuntjänstemän, politiker och fastighetsägare hänger med i svängarna så kan den snabba 

utvecklingen snabbt leda till minskad handel i stadskärnorna, vilket de i sin tur menar leder 

till förlorade arbetstillfällen och citydöd. 

 

Klackenberg & Sandemo (2013) skriver att handel spelar en avgörande roll för att skapa  

förbättrad service till invånarna i kommunen och de menar att det finns stora möjligheter för 

kommunerna att öka tillväxt, sysselsättning och serviceutbud med hjälp av handeln, varför 

denna är viktig. De skriver att det idag saknas långsiktiga planer och målsättningar för 

handelsutveckling och konkreta strategier för hur handeln skall verka inom många kommuner, 

vilket de anser är nödvändigt. Tomas Kruth skriver exempelvis på fastighetsagarna.se (2014) 

om problemet att de i många kommuner och städer inte förstår vikten av stadsutveckling och 

dess koppling till välfärden i staden. Han menar att många problem i samhället kan kopplas 

tillbaka till den attraktiva staden. Trivs människor i staden, så menar han att det trycker 

tillbaka samhällsproblem som brottslighet, skadegörelse, segregation med mera. Istället 

trycker han på att en attraktiv stad skapar möjlighet för bättre arbetsmarknad och därav bättre 

skatteunderlag för att skapa bättre vård, skola och omsorg etcetera. Att bygga den attraktiva 

staden menar han är en förutsättning även för god fastighetsmarknad. På grund av dessa delar 

kan vi utläsa att det är av vikt att ha attraktiv handel i staden, men hur skall då kommunerna 

arbeta för att skapa just en attraktiv handel? 

 

Handel är viktigt för samhället och Hultén et al (2011) uttrycker att den livsstil som idag råder 

ställer nya och annorlunda krav på branschen jämfört med tidigare decennier, när det gäller att 

förstärka och utveckla marknadsföringen. Kunder är ständigt påverkade av samhällskultur, 

ekonomi och teknologi och de menar att marknadsföringen kan betraktas som människans 

livselixir, genom sin ständiga uppmaning om shopping och konsumtion för att tillgodose våra 

behov av njutning och tillfredsställelse. För att nå fram till kunderna genom det 

varumärkesbrus som idag råder, menar Hultén et al (2011) att det inte räcker med de vanliga 

varumärkesbyggande strategierna. 

 

Kruth (2014) skriver också att konkurrensen blivit hårdare, han menar att denna förändring 

välkomnas av svensk handel, då den öppnar upp för ökade möjligheter till handel, men han 

trycker dock på vikten av att det inte får ske på bekostnad av Cityhandeln och butiksdöd i våra 
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stadskärnor. Detta då han menar att Stadskärnan är allt för viktig för den enskilda stadens 

samhällsutveckling. Även Bergman (svenskastadskarnor.se-1) tar upp vikten av en stadskärna 

har för den enskilda staden, då han menar att denna påverkar stadens varumärke. 

 

I och med att konkurrensen mellan städer blir allt tuffare, krävs samverkan mellan olika 

intressenter i städerna för att skapa tillväxt och välfärd. För att skapa förutsättningar för en 

attraktiv stadskärna krävs en genomtänkt struktur, en gemensam bild av vart man är på väg 

och långsiktigt hållbara processer att arbeta med . För att nå dessa mål behövs någon form av 

styrning och management (svenskastadskarnor.se). 

 

I en stadskärna menar Antoni et al (2012) att dess management består av en styrgrupp som 

bör skapas genom samverkan och samarbete, där de olika intressenterna/aktörerna i 

stadskärna går samman i en så kallad centrumgrupp eller centrumledning, vars syfte är att 

arbeta aktivt för att skapa en attraktiv stadskärna som lockar till sig besökare. Exempel på 

olika aktörer som kan ingå i en centrumledning för samverkan är kommunen, handlare och 

fastighetsägare på orten (Antoni et al, 2012). Kunden är enligt Söderlind (2012) naturligtvis 

av stor vikt då det är denne som driver handeln, på så sätt innefattar ett ledningsperspektiv på 

många sätt även kundens perspektiv. Enligt Bergman, VD för svenska stadskärnor, är detta 

arbete oerhört komplext och därav menar han att det är av vikt att använda sig av någon form 

av styrinstrument för att lyckas. 

 

Det finns ett flertal ekonomiska styrinstrument att använda sig av men ett verktyg som är 

möjligt att arbeta med vid sidan av de vanliga ekonomiska styrmetoderna, baserade på till 

exempel budget och redovisning, menar Petri & Olve (2014) är ett balanserat styrkort. Det 

balanserade styrkortet är flexibelt och Anthony & Govindarajan (2003) talar om att det 

balanserade styrkortet är länken mellan en organisations strategi och det operativa arbetet där 

även andra mätetal än de rent ekonomiska går att implementera.  

     

  

1.5 Problemformulering 

1. Hur kan en centrumledning arbeta för att skapa en attraktiv stadskärna och 

cityhandel till sina kunder? 

2. Hur kan ett balanserat styrkort utformas för att arbeta med viktiga målsättningar i 

syftet att skapa attraktionskraft till stadskärnan och öka cityhandeln? 
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1.6 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att utforma ett balanserat styrkort för att genom detta visa hur 

en managementgrupp kan arbeta med viktiga målsättningar för att utveckla en attraktiv 

stadskärna och cityhandel.  

 

1.7 Avgränsningar 

Vi har i detta arbete valt att koncentrera oss på stadskärnan och cityhandeln i sin helhet och 

kommer inte titta på den enskilda butikens möjligheter att bli mer attraktiv. Vi har också valt 

att inrikta oss på att möta problemet ur ett managementperspektiv och kommer därav inte gå 

djupare in på kundens perspektiv i den empiriska undersökningen. Kundperspektivet kommer 

istället vävas in i rapporten genom andra personers erfarenhet av arbete med kunder, genom 

exempelvis intervjuer med centrumledare samt teori inom området. Vi har heller inte valt att 

gå in något djupare på konkurrensen till cityhandeln utan har istället valt att fokusera hur 

arbetet kan ske i just stadskärnan även om självklart även handel utanför stadskärnan bidrar 

till utveckling av staden. Detta på grund av att det, vad vi kan utläsa, är just handeln i 

stadskärnan som just nu innebär ett stort problem för många städer. Vi kommer ta upp 

målsättningar att arbeta mot, men inte specifika åtgärder för hur dessa skall nås. 

 

 

2. METOD 
I detta kapitel kommer uppsatsen upplägg att presenteras tillsammans med val av 

forskningsansats, forskningsmetod, urval, metodik samt betänkligheter kring dessa val och 

metod- och källkritik.  

 

2.1 Metodik 

I enlighet med den kvalitativa metoden har vi samlat in empirisk data i form av intervjuer med 

både stadsplanerare, forskare, centrumledare och utvecklare av externa handelsplatser. Då vi 

anser att konkurrensperspektiven har en ganska snabb förändringstakt när det gäller vårt valda 

problemområde, så har vi låtit den teoretiska utgångspunkten främst bestå av artiklar och 

litteratur som är publicerade inom de senaste åren. Detta med några få undantag, där vi ändå 

känner att innehåller är relevant, exempelvis gällande balanserade styrkort och dess syfte, 
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uppbyggnad och funktion.  Vi har valt att identifiera fokusområden och målsättningar för att 

utveckla en attraktiv stadskärna och cityhandel. Utifrån dessa har vi tagit fram ett förslag på 

ett balanserat styrkort till stöd för kommuner som arbetar med att skapa attraktiv cityhandel. 

 

Med hjälp av insamlad teori har vi tagit fram ett antal fokusområden, därefter har vi 

genomfört ett antal intervjuer. Utifrån teori och empirisk data har vi sedan analyserat hur 

stadskärnan och cityhandeln kan göras mer attraktiv genom att skapa ett förslag på ett 

balanserat styrkort för centrumledningar att använda sig av. Vårt förslag kommer, i enlighet 

med den teori gällande balanserade styrkort som vi tagit del av, att innehålla en strategikarta 

och, utifrån föreslagen strategi, ett balanserat styrkort som vi anser passar en kommun eller 

samverkansgrupp i syftet att skapa en mer attraktiv citykärna. 

 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Patel & Davidson (2003) är de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete hur 

teoribyggande data och information om verkligheten relateras till varandra och tolkas. Det 

finns, enligt dem, tre begrepp - deduktion, induktion och abduktion, vilka de menar är 

alternativa sätt som en forskare kan arbeta med för att kunna relatera teori och empiri till 

varandra. 

 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av den abduktiva ansatsen då vi pendlar mellan teori 

och empiri och då vi besitter viss förkunskap inom ämnesområdet genom att vi har en 

teoretisk bas att stå på från tidigare studier samt är yrkesverksamma inom detaljhandeln. Vi 

har i detta arbete börjat i teorin och utifrån denna tagit fram olika fokusområden. Efter 

genomförda intervjuer har vi sedan gått tillbaka till teorin och tittat närmare på teorier 

angående nya påståenden som respondenterna delgivit oss samt genomfört kompletterande 

intervjuer - vi har således pendlat mellan teori och empiri. Den abduktiva ansatsen som enligt 

Patel & Davidsson (2003) kan sägas vara en kombination mellan deduktiv och induktiv 

ansats, ger forskaren mer frihet, vilket vi anser passar vårt sätt att jobba. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden, som enligt Bryman & Bell (2005), 

bygger på att forskaren försöker uppfatta verkligheten genom undersökningsdeltagarnas 

perspektiv, i vårt fall de personer som vi väljer att intervjua. Vi har i vår undersökning 

genomfört kvalitativa intervjuer, där respondenterna haft möjlighet att tala mer fritt kring 
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frågorna. Vi har sedan utifrån deras svar tolkat hur de uppfattar att en kommun eller 

centrumledning bör arbeta för att göra stadskärnan och cityhandeln attraktiv. 

 

Vi har genom vår tolkning samt genom vår tidigare förförståelse och erfarenhet av handel ett 

hermeneutistiskt synsätt, vilket enligt Molander (2003) kan ses som en forskningsmetod där 

tolkningen är det centrala.  I vårt fall har vi som forskare valt att tolka vilken teori och 

litteratur inom området handel som är relevant för utveckling av stadskärnans handel. Vi har, 

som tidigare nämnt, också tolkat våra respondenters svar, för att utifrån både teori och empiri 

komma fram till vilka delar som är av vikt för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. 

Vi söker därav inte efter en absolut sanning och är medvetna om att vi som forskare också 

påverkar resultatet av undersökningen. I vår undersökning har tolkningen, av hur en attraktiv 

stadskärna och cityhandel skapas, vuxit fram mellan förförståelse och ny erfarenhet. 

 

Då vår forskning innefattar intervjuer gjorda av två olika forskare som tillsammans funnit 

gemensamma nämnare i respektive forskares intervjusvar, tar vi även in aspekten 

flermetodsforskning. Ett angreppssätt eller en teknik som nämns när det gäller 

flermetodsforskning och integration mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är 

triangulering. Enligt Bryman & Bell (2011) beskrivs triangulering som “ett tillvägagångssätt 

där man använder flera observatörer, teoretiska perspektiv, datakällor och metodologier, men 

tonvikt brukar ligga på forskningsmetoder och informationskällor”. Triangulering motsvarar 

vårt sätt att arbeta genom vår fördelning av arbetet med empiri och teori samt tidigare 

erfarenheter och studier.   

 

2.4 Intervjuer 

I en kvalitativ intervju är intresset, enligt Bryman & Bell (2011), riktat mot den intervjuades 

ståndpunkter och det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta 

ger kunskap om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. För att deltagarna skulle 

få möjlighet att tala fritt, i enlighet med den kvalitativa metoden, valde vi att genomföra 

kvalitativa intervjuer som vi höll ostrukturerade, för att på så sätt ge respondenterna utrymme 

att tala mera fritt kring frågorna och på så sätt få ta del av respondentens tankar kring ämnet. 

Enligt Bryman & Bell (2011) beskrivs den ostrukturerade intervjun som en intervju med ett 

fåtal frågeställningar där respondenten får svara och associera fritt. 
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Andersen (2012) adderar ytterligare en typ av intervjusätt, under rubriken kvalitativa 

intervjuer – informantintervju. Ett exempel på en informantintervju är att vi som forskaren 

genom svar från respondenter hänvisats till nya respondenter för ytterligare information, i 

vissa fall har respondenten dessutom haft mer kunskap än vad vi förutsett (beroende på 

personernas bakgrund). 

 

Enligt Bryman & Bell (2006) är personlig kontakt vid intervjuer mest lämpat för kvalitativa 

studier, då respondentens kroppsspråk kan tas i beaktande, liksom stämningen i rummet. Vi 

har därför valt att genomföra de intervjuer som varit möjliga personligen. På grund av 

geografiskt avstånd har detta dock inte varit möjligt i alla intervjuer. Vi har då i första hand 

valt att genomföra dessa intervjuer via telefon där trots allt röstläge kan tas i beaktande, 

liksom möjligheten att ställa följdfrågor. I tredje hand har vi valt att genomföra intervjuer via 

mail. 

 

Många riktar kritik mot den kvalitativa intervjun och Rosengren & Arvidsson (2002) menar 

exempelvis att interaktionen mellan den som genomför intervjun och respondenten kan leda 

till en så kallas intervjuareffekt, där svaren kan påverkas av förväntningar på motparten. De 

ömsesidiga förväntningarna i en intervju kan dessutom leda till selektiv perception, det vill 

säga vad man uppfattar av ett budskap bestäms bland annat av de förväntningar man har på 

budskapet eller avsändaren. Exempel är att intervjuaren förväntar sig en viss typ av svar från 

en person med en viss utbildning, eller att respondenten svarar på ett visst sätt då det finns en 

uppfattning att svaret verkar lämpligt eller korrekt (Rosengren & Arvidsson, 2002). För att 

minska risken för detta har vi valt att genomföra ett flertal intervjuer samt att dela upp dessa 

mellan oss, för att på så sätt få flera personers åsikter, vi har också valt att låta kompletterande 

intervjuer med respondenter genomföras av den andre forskaren. Vissa intervjuer har vi också 

valt att göra via mail, då respondenten i dessa fall inte påverkas av forskaren i lika hög grad. 

 

2.4.1 Empiriskt urval 

I och med att vi valt att titta på cityhandeln utifrån ett lednings- eller managementperspektiv 

ansåg vi det naturligt att vända oss till personer som arbetar med centrumledning och med 

personer med erfarenhet av etablering av handelsplatser. Vårt syfte med urvalsprocessen var 

att fånga olika synsätt gällande ämnet, från personer som arbetar på ledande positioner inom 

handel, för att sedan kunna sätta deras svar i relation till varandra och till vår insamlade 

referensram. Enligt Jacobsen (2002) finns det ett antal kriterier vid urval av respondenter, ett 
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av dessa är informationskriteriet, vilket innebär att vi bör välja ut respondenter som vi anser 

kan ge oss riktig och relevant information i ämnet. Vi har därav valt att genomföra intervjuer 

med cityledare samt människor som arbetar med utveckling av stadskärnan i olika städer, för 

att få deras syn på vilka delar som är viktiga för ämnet, samt för att få ta del av deras kunskap 

och erfarenhet. 

 

Vi har genomfört två intervjuer med Björn Mårtensson, Kalmar som jobbar med utveckling 

av stadskärnan där i dagsläget. Detta då vi anser honom ha god kunskap inom området i och 

med att han i dagsläget genomför ett grundligt förändringsarbete för att skapa en mer attraktiv 

stadskärna och cityhandel i Kalmar. 

 

Vi har också valt att genomföra två intervjuer med Cityledaren i Västerås, Maria Fors, 

eftersom de i Västerås centrumgrupp kommit långt i sitt arbete med att göra stadskärnan mer 

attraktiv och år 2013 vann utmärkelsen årets stadskärna. På grund av detta vill vi i denna 

undersökning ta del av de erfarenhet och den kunskap som hon hunnit anskaffa sig under 

denna utvecklingsfas. 

 

Förutom dessa städer har vi också valt att genomföra en intervju med Jerker Söderlind, 

teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande i City i Samverkan, som 

dels gett ut boken ”Handeln bygger staden” och som även arbetar som centrumplanerare. 

Detta då vi anser att han genom sin forskning och erfarenhet besitter stor kunskap inom ämnet 

cityhandel. 

 

Efter råd från Jerker Söderlind har vi också genomfört en intervju med Marcus Van Dijk som 

är marknadsansvarig på City Samverkan, Stockholm samt driver byrån “Sense Agency” och 

är medförfattare till boken “Sinnesmarknadsföring”, för att genom honom också bland annat 

få en större inblick i hur sinnesmarknadsföring kan användas i cityhandeln. 

 

För att få kännedom om hur en centrumledning arbetar i ett externt köpcentrum, vilket i 

allmänhet ses som stadskärnans största konkurrent, har vi även valt att genomföra intervjuer 

med olika personer inom Ikano fastigheter som arbetar med etablering av externa 

handelsplatser och som är en av de största aktörerna på marknaden, för att ta reda på hur 

etableringar genomförs och vad som påverkar dess plats och utseende. Vi ville också ta del av 

deras erfarenheter av vad det är som lockar kunden till köpcentrum och vad som gör 
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köpcentrum framgångsrika. Vi har valde då att genomföra intervjuer med Camilla Ahlgren 

och Hugo Bodenmalm på Ikano fastigheters huvudkontor samt med Catharina Löfgren som 

sitter i ledningen för Ikano fastigheters köpcentrum i Linköping. 

 

Förutom genomförda intervjuer har vi även försökt få kontakt med centrumledningen i 

Östersund för intervju, centrumchef Birsta City (Sundsvall) samt Marlene Hassel, centrum- 

och handelsutvecklare i Vellinge kommun, dock utan framgång. 

 

2.4.2 Teoretiskt urval 

Vi har i denna undersökning valt att titta på teori kring ämnet handel med utgångspunkt från 

de ämnen vi sorterat ut genom vår informationssökning. Förutom dessa områden har vi även 

tittat på teori gällande andra delar som är nödvändiga för att besvara vår forskningsfråga samt 

områden som våra respondenter tar upp vid intervjutillfällena. Vi har såldes använt oss av en 

snöbollsmetod där vi låtit teorin och empirin göra oss uppmärksamma på nya områden att titta 

närmare på. 

 

2.4.2.1 Fokusområden 

Vi har i denna undersökning valt att presentera teori och empiri utifrån några olika rubriker, 

vilka vi valt att kalla för fokusområden, för att på så sätt strukturera upp texten och göra den 

mer lättnavigerad. Dessa fokusområden har vi kommit fram till under insamlingen av vår 

teoretiska bas. För att komma fram till dessa har vi tittat på återkommande ämnen från teorin 

inom området samt genom att titta på vilka delar teorin tar upp som viktiga för 

kundupplevelsen när det gäller handeln i stort. Vi har också under vår informationssökning i 

medier angående handel och handelns framtid tittat på vilka tendenser som verkar finnas och 

därför valt att titta närmare på dessa samt vår tolkning av dessa. 

 

De fokusområden vi valt att rubricera är Butikmix, komfortzoner, kundnöjdhet, upplevelser, 

sinnestimuli samt tillgänglighet. Butikmix står för de aktörer som finns representerade på 

handelsplatsen och komfortzoner står för de allmänna ytorna mellan de faktiska butikerna. 

Båda dessa områden finns angivet i flertalet teoretiska källor angående handel i stort och även 

när det gäller handelsplatser, varför vi anser dem viktiga att se över även när det gäller 

stadskärnan som handelsplats. 

 



20 
 

Kundnöjdhet står i sin tur för hur ledningen skall arbeta för att attrahera och få nöjda kunder, 

vilket teorin i sin tur tar upp som vitalt för att en butik och handelsplats skall lyckas. 

Mycket av den senare teorin som vi tittat på handlar om upplevelser i samband med köp och 

flertalet röster anser att kundupplevelser är framtiden för lyckad handel. På grund av detta 

ansåg vi detta som en självklar del att titta närmare på även när det gäller stadskärnan som 

handelsplats. En underrubrik till detta område är sinnesupplevelser, där det handlar om hur 

ledningen kan påverka kunden genom stimulering av dennes sinnen. Detta är efter vad vi kan 

utläsa under vår informationssökning om området någonting som fortfarande många 

verksamma praktiker inom handeln ännu inte är så medvetna om varför vi ansåg det vara ett 

spännande område att undersöka när det gäller att skapa attraktiv stadskärna och cityhandel. 

Varje enskilt fokusområde kommer att närmare beskrivas under vår referensram. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) är en av de viktigaste aspekterna vid uppsatsskrivande att resultatet 

skall vara relevant och pålitligt. Reliabilitet och validitet skall därav genomsyra hur data 

insamlas, tolkas och presenteras, oavsett hur forskningsprocessen ser ut. Jacobsen (2002) 

menar att intern validitet kortfattat kan beskrivas som den grad författarnas resultat 

överensstämmer med verkligheten. Extern validitet, menar han istället beskriver i den 

utsträckning resultatet av rapporten kan generaliseras. Enligt Jacobsen (2002) handlar 

reliabilitet i sin tur om resultatets trovärdighet och tillförlitlighet samt hur väl undersökningen 

är pålitlig.  

 

Vi har valt en kvalitativ studie med ett tolkande och mänskligt sammanhang - resultatet kan 

således inte upprepas eftersom människors beteende aldrig är statiskt. I den takt som handeln 

och kunders beteende kan förändras minskar även det möjligheten att skapa en studie med 

samma resultat. Det finns även faktorer som vi tror påverkar som kan ligga utanför 

centrumledningens eller samverkansgruppens makt, så som företags etableringsplaner eller 

ekonomiska förutsättningar. Dessa faktorer tillsammans gör att den externa validiteten är låg. 

Gummesson (2009) trycker på betydelsen av att det skall finnas en tydlig koppling mellan 

teori och empiri och genom att vi blandar teori med flera yrkesverksamma och 

områdeskunniga respondenters åsikter i frågan anser vi oss kunna påvisa att den interna 

reliabiliteten är hög. Detta gör att vårt resultat bör stämma väl överens med verkligheten, även 

om vi inte är ute efter att genom denna undersökning hitta något absolut svar. Vi har också 
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valt att använda ett flertal källor som stödjer varandra i sina åsikter för att genom detta öka 

validiteten ytterligare. 

 

Reliabiliteten anser vi också vara hög då vi använt oss av många olika litterära källor för att 

säkerställa dess information, vi har också genomfört intervjuer med flera personer från både 

olika städer och inom olika yrkesroller. Respondenterna är valda utifrån sin erfarenhet och 

kunskap, varför resultatet känns trovärdigt. 

 

För att stärka validiteten ytterligare kommer en flerforskningsmetod som triangulering väl till 

pass, då triangulering, enligt Hammersly (1996), innebär att man använder ett kvantitativt 

synsätt för att bekräfta kvalitativa resultat och vice versa. 

 

För att kunna skapa en bättre validitet i vår forskning kommer vi jämföra de resultat som vi 

finner i litteraturen med de svar vi får av våra respondenter. Ett exempel på hur det kan gå till 

är att vi vet att Västerås vann pris som årets stadskärna 2013 - detta faktum och de uppfyllda 

kriterier som det innebär, kan vi då väga in tillsammans med de svar vi fått i vår intervju med 

centrumledaren i Västerås, för att validera resultatet. 

 

2.6 Käll‐ och metodkritik 

Bryman och Bell (2010) menar att det finns svagheter med den kvalitativa metoden som kan 

påverka det slutliga resultatet a studien. Detta då den kvalitativa metoden är av subjektiv 

karaktär, det vill säga att forskarens och intervjupersonernas uppfattningar och tolkningar står 

i fokus.  De menar också att forskare inom den kvalitativa metoden har en tendens att vara 

mindre utförliga i sin diskussion kring valet av metod. Vi är medvetna om att vår egen 

tolkning av teori och empiri kan påverka resultatet av vår uppsats, men har genom att 

gemensamt granska de olika delarna i uppsatsen, det vill säga låtit två forskare med olika 

förkunskaper i ämnet genomföra tolkningarna, försökt göra denna påverkan så liten som 

möjligt. 

 

Bryman & Bell (2010) tar också upp problemet med urvalet vid val av respondenter vid 

kvalitativ forskning, där de menar att det kan vara svårt för läsaren att förstå hur urvalet har 

gjorts. Vårt urval av respondenter påverkar resultatet och har försökt att vara tydliga med 

vilka personer vi genomfört intervjuer med och varför, men vi är medvetna om att med annat 

urval kunde resultatet sett delvis annorlunda ut. Vi har förutom att intervjua personer som är 
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verksamma inom en centrumgrupp/styrgrupp inom stadskärnan också genomfört intervjuer 

med personer som är verksamma inom ledningen på externa handelsplatser. Ingen av dessa 

arbetar i dagsläget med ett balanserat styrkort som hjälpmedel i styrningen och vi hade velat 

genomföra en intervju med någon som gjorde detta, men möjlighet till detta fanns tyvärr inte. 

En annan begränsning är att vi inriktar oss på ett fåtal städer. Detta med anledning av vilka 

respondenter som svarat, priset årets stadskärna, rekommendationer från handledare, 

kontaktnät och rekommendationer via informantintervjuer. Även om det finns skillnader i 

storlek på ort, underlag för handel och efterfrågan riktar vi in oss på centrumledning och 

kundupplevelse, vilket vi tror att det går att dra paralleller mellan, trots dessa skillnader. 

 

Bryman & Bell (2010) tar upp det faktum att kvalitativ forskning är mindre strukturerar och 

att det där istället finns en betoning av det generella när det gäller formulering av de inledande 

frågeställningarna och att tyngden ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar. Det är 

där önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar om vad som den som respondenten 

anser är relevant. Detta leder i sin tur till att det kan vara svårt att genomföra likartade 

intervjuer som går att jämföra med varandra. Vi är medvetna om detta och har därav valt att 

inrikta oss på fokusområden i våra intervjuer, där respondenterna har fått tala relativt fritt 

inom ramen för olika områden. För att minska risken att vi missat någonting vitalt avslutade 

vi även intervjuerna med att låta respondenterna själva ta upp andra ämnen som de ansåg 

viktiga för att skapa attraktiv stadskärna och cityhandel. Då vi ansåg kompletterande 

intervjuer nödvändig så har dessa dessutom genomförts av den andre forskaren för att på så 

sätt minska intervjuareffekten. 

 

Vi har efter önskemål från respondenter genomfört två av våra intervjuer via mail, vilket varit 

en nackdel då vi inte kunnat ta del av kroppsspråk och röstläge vid dessa intervjuer, även 

möjligheten till följdfrågor saknades vid dessa intervjuer. 

 

På grund av tidsbrist har vi i vår uppsats, utifrån teorin kommit fram till ett antal 

fokusområden som vi arbetat utifrån. Vi är medvetna om att om vi istället genomfört utförliga 

kundundersökningar eller utgått från empirisk data kanske dessa fokusområden hade 

innefattat andra områden, vilket hade kunnat ge ett annat resultat i uppsatsen. 

 

Vi har också valt att använda oss av det balanserade styrkortet som styrmedel i arbetet för att 

ta fram viktiga målsättningar för att skapa attraktionskraft till stadskärnan och cityhandeln, 
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om vi istället använt ett annat styrmedel hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Vi ansåg 

dock att ett styrhjälpmedel behövdes och då Anthony & Govindarajan (2003) talar om att det 

balanserade styrkortet är länken mellan en organisations strategi och det operativa arbetet och 

det enligt flertalet andra källor också anses vara ett lättanvänt och flexibelt verktyg så valde vi 

att presentera de viktiga målsättningar som vi identifierat i teorin och empirin via ett 

balanserat styrkort. 

 

 

2.7 Disposition 

Inledning: I detta inledande kapitel har vi valt att presentera varför ämnet är intressant samt 

introducera läsaren i problemets bakgrund, diskussion och problemformulering. 

Avslutningsvis kommer uppsatsens syfte att uppmärksammas. 

Metod: I detta kapitel presenteras upplägget för uppsatsen tillsammans med val av 

forskningsansats, forskningsmetod, urval, metodik samt betänkligheter kring dessa val och 

metod- och källkritik. 

Referensram: I detta kapitel har vi valt att titta på teoretikernas syn på de fokusområden vi 

valt att fördjupa oss i. Vi kommer först att kort presentera vilka fokusområden vi valt när det 

gäller att skapa en attraktiv stadskärna.  Därefter kommer vi förklara vad ett balanserat 

styrkort är för någonting, hur det skapas samt hur det används. Efter detta kommer vi gå 

djupare in på de olika fokusområdena. 

Empiri: Här har vi valt att titta på praktikernas syn på ledning och utveckling av stadskärnan 

och cityhandeln. Först presenteras de olika respondenterna och därefter redogör vi för deras 

svar på de genomförda intervjuerna. 

Analys & Diskussion: Här har vi valt att utifrån insamlad teori och empiri diskutera hur 

cityhandeln kan göras mer attraktiv. Detta kommer presenteras i form av en strategikarta och 

slutligen kommer det utmynna i ett förslag på ett balanserat styrkort 

Slutsats: Här kommer vi svara på vår forskningsfråga genom att presentera de målsättningar 

som vi anser är viktigast att utveckla för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. 

Dessa målsättningar kommer vi att presentera i ett balanserat styrkort. 
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3. REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer vi titta på teoretikernas syn inom uppsatsens ämne. Vi kommer 

presentera synen på utveckling av attraktiva stadskärnor och handel samt titta närmare på 

styrningen i offentlig verksamhet. 

 

3.1 Att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel för kunderna 

 

Björn Bergman, VD för svenska stadskärnor, skriver på deras ledarsida 

(svenskastadskarnor.se-3) att en attraktiv stadskärna är en förutsättning för att kunna skapa 

tillväxt och välfärd i staden, han menar att stadskärnan påverkar stadens varumärke. Enligt 

Bergman är många intressenter beroende av att stadens centrum är levande och vitalt, han 

menar att de krävs för att locka till sig investerare, invånare, besökare, studenter och 

entreprenörer. 

 

Stadens varumärke är en benämning som används även av Antoni et al (2012), där man 

belyser problematiken med ägandet av just stadens varumärke. De menar att alla intressenter 

är delägare av problematiken och genom det även möjliga deltagare i skapandet, värdet och 

vårdande av stadens varumärke.  

 

3.1.1 Butikmix 

Ett av de områden som bland annat Söderlind (2011) och Klackenberg & Sandemo (2013) tog 

upp som viktigt att fokusera på vid utvecklingen av cityhandeln inom stadskärnan är 

butikmixen. Detta då butikmixen är en viktig faktor till varför kunden väljer en specifik 

handelsplats framför en annan, men hur skall då butikmixen utformas? 

 

I ett köpcentrum väljer ledningen enligt Levy & Weitz (2009) omsorgsfullt ut vilka butiker 

som skall finnas i butikmixen, de menar att butikmixen skall bidra till att ge kunden en bra 

shoppingupplevelse samt att den skall passa den målgrupp som köpcentrumet vänder sig till. 

Enligt Coleman (2006) bör en eller flera ankarbutiker finnas i butikmixen för att locka kunder, 

detta menar han är en butik med en så pass stark dragningskraft att den i sig lockar kunderna 

att besöka handelsplatsen. Enligt Söderlind (2011) är detta viktigt även i stadskärnan, enligt 

honom bör centrumledningen där vara lika noga med att välja ut rätt butiker, de bör också se 

till att det finns restauranger, caféer och mer annorlunda butiker i mixen även om dessa inte är 

lika lönsamma. Enligt honom är det dessutom en fördel om det är samma fastighetsägare för 
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alla kommersiella byggnader i innerstaden då denne då kan ha olika hyra för olika aktörer, 

han menar att det de då förlorar på karusellerna kan de tjäna in på gungorna.   

 

Ett annat förslag menar Söderlind (2011) är att införa omsättningsbaserad hyra för alla butiker 

i stadskärnan, det gör att även små butiker med lägre lönsamhet kan överleva. De stora 

kedjorna tillför ett flöde av kunder medan de små och annorlunda butikerna bidrar med 

atmosfär. Söderlind (2011) menar således att det är av vikt att cityhandeln har en blandad mix 

av butiker. Han trycker också på vikten av att ha en stark centrumledare med tillräckligt 

mandat för att snabbt kunna fånga upp attraktiva aktörer som söker sig till marknaden och ha 

möjligheten att erbjuda dessa “det bästa läget”, på samma sätt som en köpcentrumledning kan 

göra. Detta då en stark aktörs, så som exempelvis apple store, etablering på marknaden 

kommer gynna samtliga handlare i city. Även Klackenberg & Sandemo (2013) menar att det 

gäller för stadskärnan att ”vässa” sin butikmix och de menar att för att detta skall vara möjligt 

krävs samarbete och samverkan inom stadskärnan. 

 

Ytterligare punkter som Söderlind (2011) menar gynnar cityhandeln är att planera attraktiva 

platser för lågprisaktörer i stadskärnan samt att tillåta handel i bottenplanet på alla hus i 

staden. Det kan ibland vara svårt att fylla alla lokaler och enligt svt.se blir det allt vanligare 

med så kallade pop-up butiker, en tillfällig butik där exempelvis mindre företagare och 

webbutiker kan få ett tillfälligt skyltfönster att möta sina kunder, men enligt market.se är detta 

också någonting som stora aktörer på marknaden använder sig av för att marknadsföra ett nytt 

koncept eller dylikt - en slagkraftig marknadsföring. 

 

3.1.2 Layout och komfortytor 

Men det är inte bara butikmixen som är viktig. I exempelvis köpcentrum så menar Coleman 

(2006) att också layouten är viktig, han menar att den både ska vara unik och intressant 

samtidigt som den ska säkerställa ett bra kundflöde och förhindra att kunderna måste gå 

samma väg flera gånger. Återigen handlar uppbyggnaden av stadskärnan här om att göra 

besökaren tillfredsställd. Även Söderlind (2011) trycker på detta då han tar upp utseendet på 

shoppinggatorna som viktigt. Coleman (2006) menar att i en genomtänkt layout så kan 

ankarbutiker utnyttjas genom att låta dessa förstärka kundflödena till platser som annars kan 

vara svåra att få kunder att besöka. Ej genomtänkt layout som skapar oönskad trängsel menar 

Nordfält (2007) skapar negativa känslor. På de platser som är mindre attraktiva ur ett 
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handelsperspektiv menar Coleman (2006) att exempelvis biografer och gym kan placeras, då 

de som regel betalar lägre hyra men ändå drar kunder. 

 

Enligt Anselmsson (2006) är kundnöjdhet lika viktigt ur managementperspektiv som ur 

kundperspektivet. Således har de tilltänkta kunderna för handelsplatsen ett inflytande över vad 

som skall finnas där. Coleman (2006) menar att det är av vikt att ledningen inte enbart tänker 

på butikmix utan även på ytorna mellan butikerna, de så kallade komfortzonerna där kunderna 

bör kunna vila sig. Det kan exempelvis handla om sittytor längs promenadstråken, tillgång 

och kvalitet på toaletter och skötbord. Han vidhåller också att restauranger och caféer är en 

nödvändig komfort för kunden som dessutom kan få denne att stanna längre. Om kunden 

erbjuds flera alternativ för förtäring samt andra typer av inrättningar för hälsa eller nöje så kan 

kunden komma att besöka handelsplatsen av andra anledningar än enbart shopping, vilket 

gynnar en naturlig tillströmning till platsen. 

 

3.1.3 Handeln i vardagslivet 

Enligt Rämme & Rosén (2008) domineras dagligvaruhandeln i stadskärnan av små eller 

medelstora butiker av supermarketkaraktär som används av pendlare, arbetande och boende i 

stadskärnan. Främst används de för kompletterande inköp medan den externt lokaliserade 

dagligvaruhandeln används till de större och med lågfrekventa inköpen. När det gäller 

sällanköpshandeln menar de att det är den småskaliga shoppingen av kläder och fritidsvaror i 

kombination med restauranger, caféer och annan service och kultur, som skapar mervärde för 

besökaren medan det i externhandeln är det breda och djupa utbudet av volymhandelskaraktär 

i kombination med funktionellt organiserade marknadsplatser och hög tillgänglighet som ger 

såväl lokala som regionala besökare mervärde. 

 

Enligt dagenssamhalle.se är det viktigt för kunden att alla butiker håller samma öppettider, 

detta för att de skall kunna utföra alla ärenden på samma gång. Även Söderlind poängterar 

detta och menar dessutom att även marknadsföring bör samordnas. Tidningen BIZ, tar också 

upp att det kan vara en fördel för cityhandeln att kombinera butiker med service så som gym, 

frisörer och restauranger då det underlättar för kunden att uträtta alla sina behov på samma 

”Kundnöjdhet lika viktigt ur 
managementperspektivet som ur kundperspektivet” 
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handelsplats. Där kan vi också läsa om städer som för att göra cityhandeln mer attraktiv och 

underlätta för kunden har gratis buss mellan externhandeln och centrum, erbjuder gratis wi-fi i 

hela centrum samt arbetar med presentkort som fungerar i hela stadskärnan. 

 

3.1.4 Tillgänglighet 

Enligt Söderlind (2011) står den bilburna konsumenten för den största delen av omsättningen 

inom detaljhandeln, han menar att de generellt sätt har mer pengar än den som åker kollektivt 

eller cyklar. Enligt honom måste innerstaden göras till ett bilvänligt affärscentrum. Han menar 

att handelskraften måste kunna ta sig in till cityhandeln och att om innerstaden skulle göras 

bilfri så kommer handeln att minska och därmed menar han att priserna på fastigheter 

kommer att sjunka då det är handeln som gör området attraktivt. Han menar till och med att 

trafiken från viktiga trafikleder nära staden bör ledas nära staden, eventuellt i tunnel under 

stadskärnan, men med direktanslutning till parkeringsgarage. Enligt hui.se handlar 79 procent 

sällanköpsvaror med bil och 71 procent handlar dagligvaror med bil. Vid köp av dagligvaror 

är priskänsligheten för parkering också högre än vid köp av sällanköpsvaror. På samma gång 

trycker Söderlind (2011) på att det heller inte får vara för mycket bilar i centrum, men att 

parkeringar måste finnas tillgängliga nära stadskärnan. Han menar också att dessa parkeringar 

hellre bör vara tidsreglerade än avgiftsbelagda för att gynna shoppingen. I sin bok tar 

Söderlind (2011) upp exempel på parkeringsplatser på taket av byggnader, i källare och höga 

parkeringshus som ett alternativ i täta stadskärnor. 

 

Även Jacobson (1999) menar att bilismen är en tung faktor och förutspådde att detaljhandeln 

skulle komma att omlokaliseras från städernas centrum till externa lägen.   

 

”Denna utveckling kan dock komma att bromsas av de kommunala myndigheterna. Det 

är dock svårt att tro att konsumenternas preferenser långsiktigt kan komma att bromsas. 

Endast i de fall det är möjligt att ordna parkering i tätortens centrala delar torde det vara 

möjligt att bevara det gamla centrumets betydelse för detaljhandeln.” (Jacobson 1999:38) 

 

3.1.5 Upplevelser 

Enligt Jerker Söderlind (2011) måste stadskärnan utvecklas för att vara en attraktiv 

konkurrent till externa köpcentrum och e-handel. Idag tror många på att upplevelser är viktigt 

för utvecklingen och Magnus Kroom (icahandlarna.se-1) säger att upplevelser är framtiden, 
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vilket även Bergström tar upp som en trend för handeln i framtiden. Enligt en artikel i 

tidningen BIZ så bör stadskärnan utvecklas till att vara ett ställe för möten. 

 

Enligt Mossberg (2003) handlar upplevelser om viljan att stilla hedonistiska begär, det 

handlar om att ha roligt och njuta. Vidare menar hon att en upplevelse är personlig och kräver 

engagemang från besökarens sida för att den skall bli positiv. Hon menar att kunden skall 

engageras på ett emotionellt, intellektuellt, psykiskt och spirituellt plan. Pine & Gilmore 

(1999) är inne på samma spår när de menar att planera upplevelser inte handlar om att 

underhålla besökarna utan om att engagera dem. En rik upplevelse anser de består av en 

kombination av utbildning, underhållning och eskapism (verklighetsflykt), paketerat i en 

tilltalande form. Mossberg (2003) menar att kundens upplevelse är en process mellan 

upplevelserummet, personalen och andra kunder. 

 

3.1.6 Kunden 

För att kunna tillfredsställa kunden måste företaget lära känna sin kund. Enligt Hultén et al 

(2011) är individualisering som livsstil den tidsanda och samhällskultur som råder idag. 

Denna livsstil kännetecknas främst av identitetsskapande, självförverkligande och 

sinnesupplevelser. Där konsumtion bidrar till identitetsskapande och definierar vem man är i 

möten med andra, självförverkligande visar sig genom förändrade konsumtionsmönster och 

sinnesupplevelser är beroende av både rationella och emotionella faktorer. Detta kommer 

enligt Hultén et al (2011) till uttryck genom att produkter inte längre bara är tjänster eller 

varor utan även skall passa in i ett socialt och individuellt sammanhang. 

 

”När sinnesupplevelsen står i centrum är inte längre produkten i sig det ultimata målet. 

Istället har produkten blivit en artefakt runt vilken kunderna har upplevelser” 

(Hultén et al 2008:46) 

 

Kunden är, enligt Söderlind (2011), självklart viktig för centrumledningen, för staden och för 

handlarna då det är dessa som shoppar i butikerna, startar företag och spenderar de pengar 

som får allting att gå runt. Enligt mynewsdesk.com blir kundmötet i servicelandskapet allt 

viktigare och servicen gentemot kunden handlar numer om den totala kundupplevelsen, där 

alla delar spelar roll. 
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3.1.6.1 Ledningen och kunden 

För att kunna tillfredsställa kunden menar Schmitt (2011) att ett första steg handlar om att 

ledningen skall identifiera vem kunden är, vilka beröringspunkter denna har och även att 

studera konkurrensen. För att veta vad kunden vill ha måste ledningen således lära känna 

kunden. Han menar dessutom att det är av vikt att ledningen inte enbart stirrar sig blinda på 

produkten utan att de inser att alla delar runtomkring produkten, så kallad kringservice, är 

minst lika viktig för kundens upplevelse av varumärket. Grönros (2008) tar exempelvis upp 

att personalen i hög grad påverkar kundens helhetsupplevelse.  Enligt Schmitt (2011) bör 

företaget sedan välja en position lämpad för upplevelser, specificera en experiential value 

promise, där de tar reda på vilket värde kunden får utöver det som produkten i sig ger samt 

skapar ett övergripande tema för genomförande. Denna upplevelseplattform utgör då basen 

för hur varumärket upplevs, för samspelet med kund samtidigt som den kan kommunicera 

internt och externt vad varumärket står för. 

 

 

3.1.6.2 Kunden som medverkande aktör 

I en produktionsprocess menar Wilson et al (2008) att kunden är med och bidrar som en 

medverkande aktör. Vissa tjänster kommer att kräva ett större deltagande från kunden för att 

kunna maximera utnyttjandet av tjänsten eller produkten. Grönroos (2008) menar att när 

kunden är medproducent av tjänsten, blir denne också medskapare av värdet, hur högt värdet 

blir beror på i vilken utsträckning kunden är beredd och villig att medverka till processen. 

Upplevelse i samband med köp bidrar till att skapa engagerade kunder som själva bidrar till 

processen. Enligt Schmitt (2011) ökar chansen att kunden kommer tillbaka samt 

rekommenderar besöket till andra om kunden själv är nöjd. I vissa fall menar Gummesson 

(2008) att andra kunder krävs för upplevelsen, exempelvis på en dansklubb, ibland dras också 

kunder till andra kunder, det vill säga att det är mer troligt att en kund kommer in i 

exempelvis en butik om det finns andra kunder i rörelse därinne än om det är tomt. 

 

” …ökar chansen att kunden kommer tillbaka samt 
rekommenderar besöket till andra om kunden själv 
är nöjd.” 



30 
 

3.1.7 Sinnesmarknadsföring 

Det gäller för varje företag att tränga igenom det varumärkesbrus som råder för att kunna 

komma så nära kunden som möjlig. Enligt Hultén et al (2011), har de mänskliga sinnena 

förbisetts inom marknadsföringen under en lång tid. De anser att de fem sinnena har en 

avgörande betydelse för hur kunden upplever olika köp- och konsumtionsprocesser. Att ha 

kunskap om de mänskliga sinnena, menar de, kan göra ett företags marknadsföring mer 

framgångsrik på samma gång som kundens upplevelse av varumärket blir mer personlig. 

Enligt Boswijk et al (2007) är upplevelser en process som startar genom perception genom 

sinnena, vilket i sin tur leder till att känslor uppstår. Också Nordfält (2007) och Solomon et al 

(2010) diskuterar betydelsen av den perceptuella processen samt hur olika delar av denna kan 

stimuleras. Enligt Solomon et al (2010) är den perceptuella processen den process där olika 

typer av stimuli blir valda, organiserade och tolkade. Han menar att människan stimuleras 

med hjälp av olika känselreceptorer så som ögon, näsa, öron, mun samt fingrar och att det är 

genom att stimulera dessa som en reaktion kan genereras och en image av varumärket kan 

byggas. Hultén et al (2011) trycker på vikten av att sätta de fem sinnena i fokus. Både 

Nordfält (2007), Solomon (2010) och Hultén (2011) tar upp olika typer av stimuli som företag 

kan använda sig av för att påverka kunden, dessa är bland annat ljus, ljud, doft, färger, 

material, temperatur och smaker. Dessa menar Hultén påverkar individens humör, känslor, 

känsla för kvalitet, lojalitet, tempo och mycket, mycket mer. 

 

 

 

I sin artikel ”Sensory Cues Shopper´s touching behaviour” från 2012, tar Hultén upp 

betydelsen av beröring för konsumenter vid val av produkt. Han menar att beröring ökar 

möjligheten till oplanerade köp. Känselsinnet menar han dessutom bidrar till hur kunden 

uppfattar kvalitet. Hultén et al (2011) tar också upp vikten av känselsinnets plats i 

servicelandskapet och de menar att företag bör arbeta med material och temperatur för att 

bidra till god atmosfär.  

 

3. 2 Styrning i samband med utveckling av offentlig verksamhet och samarbete med 

näringslivet 
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3.2.1 En attraktiv stadskärna 

Klackenberg & Sandemo (2013) menar att en handelspolicy, en strategi, för handeln i 

stadskärnan är det viktigaste vid utvecklingen av en attraktiv stadskärna och cuítyhandel. 

Vidare menar de att den bör beröra frågor så som tillgänglighet, butikmix och samarbete. De 

menar att handel handlar lika mycket om konkurrens som om samverkan. De menar att 

kommuner som väljer bort en genomtänkt och medveten strategi tackar nej, inte bara till 

köpkraft och arbetstillfällen utan att de dessutom försämrar kommunens service till invånarna 

och riskerar att på sikt ta död på sin egen stadskärna. 

 

För att skapa en attraktiv stadskärna med blomstrande cityhandel menar Söderlind (2011) att 

centrumledningen måste titta närmare på de områden som påverkar. Enligt honom bör 

stadskärnan drivas som en enhet, på samma sätt som ett köpcentrum. Exempelvis menar han 

att öppettider, marknadsföring och evenemang bör samordnas samt att det bör vara 

lättillgängligt, både för gående och för bilister. Även Klackenberg & Sandemo (2013) trycker 

på vikten av gemensamma öppettider och menar att det är av vikt för kunden att kunna utföra 

alla ärenden på en och samma gång. 

 

Thomas Hellström säger dessutom i en artikel i BIZ att man måste jobba för att stadskärnan 

skall bli en plats där människor träffas och umgås, en mötesplats. Söderlind (2011) menar att 

när det finns attraktiv handel så vill folk besöka platsen, fler företag vill etablera sig och då 

ökar också värdet på exempelvis fastigheter. Attraktiv cityhandel menar han således gynnar 

både kommun, handlare och fastighetsägare. För att underlätta planering för cityhandel och 

för att gynna en gångvänlig stadskärna menar Söderlind (2011) att exempelvis butikmixen 

och utseendet på shoppinggatorna är viktigt, liksom tillgängligheten för bilar i centrum. 

3.2.2 Organisation 

Antoni et al (2012) delar in stadskärnans aktörer, eller intressenter, i offentlig sektor, privat 

sektor och civil sektor. Inom den offentliga sektorn nämns bland annat kommunen, 

kommunala förvaltningar och bolag så som parkering och trafik, näringsliv och gator och 

parker. Även offentligt ägda fastigheter och mark nämns tillsammans med polis och 

regionförbund.  

 

I den privata sektorn nämns bland annat mark- och fastighetsägare tillsammans med 

restauranger, caféer, gallerior och kommersiella kultur och nöje. I den privata kategorin finns 
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även de företag som hyr kontorsutrymme i centrala fastigheter, hotell och handels- och 

serviceföretag samt större lokala arbetsgivare. 

 

Inom civil sektor kategoriseras föreningar, intressegrupper för boende, miljö och trygghet 

samt medborgargrupper, kyrkan och stiftelser/fonder.  

 

Enligt Antoni et al (2012) kan en framgångsrik stadskärna skapas genom samarbete mellan 

dessa sektorer i en samverkansgrupp. Samverkansgrupper används i stor utsträckning idag 

men oftast under andra benämningar som innehåller ord som “stadskärna”, “city” eller 

liknande. 

 

Även Söderlind (2011) och Sandemo & Klackenberg (2013) trycker på vikten av samarbete 

och samverkan för att lyckas skapa en attraktiv stadskärna. Även Björn Bergman 

(svenskastadskarnor.se-3) tar upp detta. Han skriver att deras erfarenhet visar att alla 

intressenter måste samverka och agera gemensamt för att hantera frågor som rör stadsmiljö, 

tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring. Dock påpekar han också 

komplexiteten av samverkan mellan många intressenter och därav vikten av att ha en 

genomtänkt struktur som kan säkerställa en långsiktigt hållbar process. Han menar att det 

krävs en gemensam bild av vart man är på väg och att det är först när vision och mål är 

förankrade hos alla som resan kan börja. 

 

Enligt Antoni et al (2012) är samverkan ett nyckelord och en garant för att alla funktioner och 

perspektiv i stadskärnan beaktas. I den modell som de benämner som tillväxthjulet, är det 

tydligt att samverkan är viktigt. 

 

Figur 3.1 Tillväxthjulet (Antoni et al, 2012:12)  
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För att påvisa effekter av samverkan har Antoni et al (2012) även skapat en modell för ökad 

omsättning i stadskärnan. Genom modellen påvisar de att en framgångsrik stadskärna skapar 

ännu mer attraktivitet samt att det skapas även utrymme för investeringar och ett allmänt ökat 

välstånd i kommunen.  

 

 

Figur 3.2 Modell för ökad omsättning i stadskärnan (Antoni et al, 2012:9) 

 

Inom den bransch som kallas stadskärneutveckling används ofta begrepp som utveckling, 

förvaltning, ledning och samverkan. Ordet management används sällan, även om det är det 

begrepp som egentligen är mest rätt och heltäckande, enligt Antoni et al (2012). 

 

Inom ramen för TOCEMA Europe (Town Centre Management Europa) har Svenska 

stadskärnor tillsammans med liknande organisationer i andra länder i Europa, arbetat fram en 

europeisk definition av Town Centre Management (TCM), fritt översatt “Management av 

stadskärnor” (Antoni et al, 2012). TCM verkar för vitalitet och livskraftighet i stadskärnan 

genom ett formellt, eller informellt, partnerskap. Det innebär även bland annat ekonomisk, 

social och kulturell utveckling av stadskärnan och benämns som proaktiva, innovativa och 

anpassningsbara inför stadens utmaningar, utveckling av miljö samt levnads- och 

konsumtionsbeteende. TCM finansieras av den offentliga och/eller privata sektorn. 

Förutom definitionen av TCM, finns även målsättningar. De mål som Antoni et al (2012) 

nämner är: 

 Att stimulera debatten om framtiden för våra städer och stadskärnor. 
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 Att säkerställa en förankrad process och delat ägarskap av visionen och strategin. 

 Att utveckla en effektiv och finaniserad process för att leverera överenskomna 

initiativ. 

 Att skapa livliga, attraktiva och hållbara stadskärnor.  

Nyckelord som TOCEMA använder är, enligt Antoni et al (2012) nedanstående: 

 Hållbar 

 Public - Private Partnership 

 Proaktiv 

 Innovativ 

 En drivande kraft 

 Nav som levererar/genomför 

 Framgång 

Stadens attraktivitet och utvecklingen av dess handel är nyckelfaktorer för tillväxt i städer 

idag. Stadsutveckling är ett komplicerat arbete som involverar många parter och kunskapen 

om verktyg för utveckling och arbetsmodeller har utvecklats mycket de senaste decennierna i 

takt med den ökade konkurrensen från till exempel externa handelsplatser och e-handel 

(Antoni et al, 2012). 

Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kan ha en betydande roll när det gäller 

arbetet med städer och stadskärnan. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för 

landets alla kommuner, landsting och regioner. De fungerar främst som ett nätverk för 

kunskapsutbyte och samordning och driver sina medlemmars intressen för att till exempel 

kunna skapa en bättre infrastruktur och samhällsplanering, men även för att stötta inom 

områden som näringsliv, kultur och styrning (skl.se). 

 

3.2.3 Ekonomistyrning  

Att arbeta med en organisations resurser och lära sig att hushålla med dem är, enligt Nilsson 

et al (2010), det ekonomistyrning handlar om. Att långsiktigt skapa en hållbar plan för hur 

strategiskt viktiga resurser kan användas på bästa sätt. Ekonomistyrningen är en del av en 
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organisations styrmix, som tillsammans med till exempel kulturstyrning (värderingar samt 

symboler) och administrativ styrning (organisationsstruktur, ledningsstruktur samt policy och 

tillvägagångssätt) skapar en bild av hur en organisation ser ut och fungerar. 

Att styra en organisation är ett komplext arbete och Anthony & Govindarajan (2003) liknar de 

olika sätten att mäta resultat i en organisation vid en instrumentbräda i en bil - det finns ett 

antal olika mätinstrument som ger information om hur processerna fortlöper. Vissa mått talar 

om vad som har hänt - som till exempel mätarställningen, som talar om hur många mil bilen 

har gått - och andra mått talar om hur det går -  som till exempel hastighetsmätaren, som talar 

om hur snabbt bilen kör just nu. Alla dessa mått behöver finnas för att skapa en helhet och de 

har indirekt påverkan på varandra, liksom de ekonomiska måtten och styrverktygen i en 

organisation (bilens hastighet har en påverkan på dess bränsleförbrukning till exempel). 

Styrverktygen ska användas för att skapa konkurrenskraft inom organisationen genom 

förbättrad kommunikation och större delaktighet - det är människorna i en organisation som 

avgör dess framgång (Nilsson et alt, 2010). 

 

Anthony & Govindarajan (2003) talar om att ekonomistyrningen innehåller verktygen som 

krävs för att implementera strategier och menar att det balanserade styrkortet är länken mellan 

en organisations strategi och det operativa arbetet. I det balanserade styrkortet finns en enkel 

logik och en tydlighet som visar hur olika perspektiv och målsättningar i en organisation 

hänger samman – både kort- och långsiktiga. Det är enkelt utformat och ger en tydlighet hur 

alla i organisationen är delaktiga och hur det arbete de genomför har en påverkan till 

organisationen som helhet. Det täcker dessutom in områden där det inte är tillräckligt med de 

traditionella redovisnings- metoderna i ekonomisk styrning, till exempel i organisationer där 

det finns stora immateriella tillgångar (icke fysiska tillgångar som ändå skapar ett högt värde, 

till exempel goodwill) (Nilsson et alt, 2010). 

 

” …det balanserade styrkortet är länken mellan en 

organisations strategi och det operativa arbetet.” 
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3.2.4 Balanserat styrkort 

Balanced scorecards introducerades 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton i en 

artikel i Harvard Business Review. Den svenska översättningen kom att bli balanserade 

styrkort (termen användes för första gången i en svensk tidningsartikel 1996 (Petri & Olve, 

2014). 

 

Det balanserade styrkortet tillkom som ett verktyg eller komplement till den dåvarande 

ekonomiska styrningen, som till största del tog hänsyn till redovisningsmodeller och 

finansiella mått. Det fanns och användes redan även icke finansiella mått, men dessa var inte 

på samma övergripande, strategiska nivå som de finansiella och de var inte heller tydligt 

länkade till varandra. Det var svårt att se sambandet mellan ett icke finansiellt mål och 

konsekvensen av dess uppfyllnad i de finansiella målsättningarna (Kaplan & Norton, 1996). 

I den ursprungliga modellen för det balanserade styrkortet, enligt Kaplan & Norton (1996), 

framgår det att det finansiella perspektivet står överst - i fokus - samt att det finns en balans 

och ett samband mellan de fyra definierade perspektiven. I de målsättningar som sätts i en 

organisation som använder sig av det balanserade styrkortet för sin ekonomiska styrning, ska 

dessa spegla organisationens strategi och vision (Kaplan & Norton, 1996). Petri & Olve 

(2014) har gjort sin egen översättning av den ursprungliga modellen av ett balanserat styrkort, 

se nedan. 
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Figur 3.1 Balanserat styrkort (Petri & Olve, 2014) 

 

Ett balanserat styrkort beskrivs av Olve et al (2003), översatt från den ursprungliga versionen, 

som ett sätt att leda och styra en organisation eller ett företag genom att sätta ett antal 

målsättningar fördelade på fyra olika områden: 

·         Finans - finansiellt perspektiv (lönsamhet, tillväxt, skulder, eget kapital) 

·         Process - processperspektiv (effektivitet, underhåll och utnyttjade tillgångar 

·         Utveckling - utvecklingsperspektivet (lärande, ny kunskap) 

·         Kund - kundperspektivet (kundtillfredsställelse, nya kunder) 

 

Målsättningarna ska spegla företagets vision och strategi, för att kunna ge ett ramverk för hur 

verksamheten ska drivas framåt. Styrkortet är balanserat - det betyder i praktiken att de fyra 

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

verksamheten. Styrkortet är även balanserat i perspektivet att det visar både interna och 

externa aspekter av verksamheten samt orsak och verkan-antaganden (Olve et al 2003). 

 



38 
 

3.2.5 Balanserade styrkort i nutid 

Sedan introduktionen av balanserade styrkort i början av 90-talet har det utvecklats från att 

vara ett mätinstrument för resultat eller prestationer till att vara ett strategiskt ledningsverktyg 

(“management tool”). Metodiken att arbeta med balanserade styrkort idag skapar en 

infrastruktur i organisationen för strategiska aktiviteter. De målsättningar som genom ett 

arbete med balanserat styrkort sätts upp, är anpassade för att gå i linje med verksamhetens 

strategi (Huang, 2009 ). 

 

Petri & Olve ger genom sin bok ”Balanserad styrning – utveckling och tillämpning i svensk 

praktik” (2014) en bild av hur balanserade styrkort används idag, med praktiska exempel från 

svenska företag. 

 

Olve & Petri har arbetat med balanserade styrkort sedan det introducerades och har i olika 

böcker beskrivit hur verksamheter i Sverige har arbetat med balanserade styrkort genom 

teoretiska och praktiska exempel sedan starten - hur de tas fram och hur de kontinuerligt bör 

arbetas med. 

   

Syftet med metoden balanserat styrkort är, enligt Kaplan & Norton (1996), att skapa en mer 

balanserad styrning, något som även Olve & Petri (2014) är inne på. De menar dock att det 

balanserade styrkortet bör vara en del av ett företags styrning, en så kallad styrmix eller ett 

styrpaket. En styrmix eller ett styrpaket är en mix av alla de “styrningsdelar” som ingår i en 

organisation, till exempel marknadsplanering, bemanningsplanering, värderingar och 

fastlagda processer. 

 

För att kunna skapa relevanta mått i en organisations styrkort krävs det, enligt Olve & Petri 

(2014), att organisationen formulerar sin strategi så att den går att tolka och översätta till mål 

som passar in i styrkortets fyra perspektiv. Det bästa och mest överskådliga sättet är att skapa 

en strategikarta. En strategikarta är, enligt Petri & Olve (2014), en förenklad bild som visar de 

strategiska målsättningar ett företag har och sambandet mellan dessa. Genom att se 

sambanden och vad ett mål påverkar, är det lättare att förstå varför det är viktigt. 
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Figur 3.2 Förslag på enkel strategikarta (Petri & Olve, 2014) 

 

Till skillnad från det ursprungliga konceptet som Kaplan & Norton (1996) tog fram, kan man 

se att det i praktiken används en mix av målsättningar, varav en del är kopplade till 

verksamhetens strategi. Kaplan, Petersen & Samuels (2012) påvisar att det idag i många 

företags balanserade styrkort finns målsättningar som både är strategiska och icke-strategiska. 

De strategiska målsättningarna ska dock väga tyngre än de icke strategiska, men för att lyckas 

med det, visar deras undersökningar att de personer som utvärderar resultaten av de satta 

målen måste ha en stark kännedom om verksamhetens strategi för att kunna göra en korrekt 

bedömning. Samma undersökning visa dock att även de målsättningar som är av icke 

strategisk karaktär är viktiga, men påvisar att desto tydligare ett företags anställda känner till 

företagets strategi, desto mer benägna är det att sätta mål eller ta beslut i linje med strategin, 

något som är viktigt för helheten och för att företaget ska gå i den tänkta riktningen (Kaplan, 

Petersen & Samuels, 2012).  

 

3.2.6 Balanserade styrkort i icke vinstdrivande organisationer 

Balanserade styrkort tillkom enligt Kaplan (2001) som ett verktyg för ekonomisk styrning, 

men har sedan dess kommit att anpassas och användas även i icke vinstdrivande 

organisationer.  Enligt honom var det innan dess väldigt ovanligt med immateriella mått som t 
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ex kunskap, motivation eller anskaffning av kunder. Sedan introduktionen av balanserade 

styrkort menar han att företag har lyckats implementera nya strategier som inkluderar även 

“mjuka” värden så som hur man som organisation skapar ett värde för sina kunder. 

 

Olve & Petri (2014) talar mer om att generellt använda grundmodellen för det balanserade 

styrkortet som mall och sedan göra anpassningar som passar den egna organisationen. 

Ett icke vinstdrivande företag som Kaplan (2001) har studerat, har gjort just en anpassning 

enligt det som Olve & Petri (2014) menar är dagens sätt att arbeta med balanserade styrkort. 

De har anpassat det ursprungliga balanserade styrkortet till sin egen verksamhet genom att 

sätta kundperspektivet överst och det finansiella längst ner. Förutom att anpassa de fyra 

perspektiven bör man, enligt Kaplan (2001), även arbeta med definitionerna i dem. Som 

exempel bör man i kundperspektivet lägga till målgrupp och en tydlig bild över vem kunden 

är. 

 

Enligt Kaplan (2001) måste basen för ett balanserat styrkort vara en tydlig strategi, annars 

kommer operativa förbättringar snarare hamna i fokus än arbete mot strategiska 

målsättningar. Det kan finnas svårigheter att tydligt definiera en strategi i en icke 

vinstdrivande organisation. En strategi och de prestationer man vill åstadkomma ska fokusera 

på vad man vill få för utfall och resultat, inte hur man gör för att nå dem. En strategi ska 

innehålla vad en organisation vill uppnå, men kan även innehålla vad man bestämt sig för att 

inte göra (Kaplan 2001). 

 

3.2.7 Intressentmodell 

Petri & Olve (2014) nämner intressentmodellen i diskussionen kring balanserade styrkort. 

Intressentmodellen ger en bild av hur organisationen arbetar med aktörer i sin omvärld på ett 

sätt som är förmånligt för alla parter. Den visar hur en organisationsledning utvecklar 

relationer och skapar ett samspel mellan intressenter som ger ett gemensamt värdeskapande, 

det vill säga gör den gemensamma kakan större istället för att fördela den mellan intressenter. 

Hur en organisation än gör anpassningar vid skapande och införande av ett balanserat styrkort 

fastslår dock Petri & Olve(2014) att man bör använda grundmodellen, skapad av Kaplan & 

Norton, som mall i det arbetet. 
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3.2.8 Förändringsprocess 

När ett balanserat styrkort tas fram påbörjas en förändringsprocess i organisationen. För att 

kunna genomföra ett förändringsarbete menar Kotter (1998) att det finns åtta steg som är 

nödvändiga för att lyckas. Det första steget handlar om att skapa en känsla av allvar. För att 

en förändring skall vara möjlig måste alla vara övertygade om att en förändring måste ske. 

Steg två, anser han, är att bilda en samordnad styrgrupp, det behövs nämligen en grupp av 

ledare med tillräcklig status och makt i organisationen för att kunna genomdriva förändringar. 

Han menar dessutom att denna grupp med fördel bör bestå av ledare från olika nivåer för att 

öka trovärdigheten. Han lägger dessutom tyngd på vikten av att alla i gruppen är eniga och 

arbetar mot samma mål. 

 

Steg tre handlar i sin tur om att formulera vision och strategi, denna vision skall tilltala alla 

intressenter. Visionen menar Kotter (1998) klargör företagets riktning och var 

förändringsarbetet skall leda, den motiverar dessutom medarbetare och samordnar allas 

ansträngningar Det är av vikt att visionen uppfyller följande sex kriterier: 

·         Den ger en bild av framtiden 

·         Den talar till människors långsiktiga intressen 

·         Den innehåller realistiska mål 

·         Den är tydlig nog att styra beslutsfattande 

·         Den är flexibel nog att ge utrymme för enskilda initiativ 

·         Den är lätt att förmedla 

 

Steg fyra handlar om att förmedla visionen till alla inblandade. Detta menar han exempelvis 

kan göras genom att hålla visionen enkel och tydligt, att förmedla den genom många olika 

kanaler så som möten, PM, nyhetsbrev, intranät etcetera. Han menar dessutom att det kan vara 

bra att använda sig av liknelser för att tydliggöra ytterligare. Det är också av vikt att ledningen 

följer visionen och att de förklarar eventuella avvikelser, då ingen annan annars kommer att 

följa. Han tar också upp vikten av att föra en tvåvägskommunikation. 

 

Steg fem handlar, enligt Kotter (1998), om att ge de anställda befogenhet att agera. Detta då 

han menar att under förändringsarbetet så kommer olika typer av hinder att dyka upp och då 

anser han att det är av vikt att många medarbetare på egen hand har möjlighet att snabbt klara 

av dessa hinder så att processen inte stannar upp. 
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Steg sex handlar i sin tur om att skapa kortsiktiga vinster som är lätta för medarbetare att se 

för att ge extra motivation att orka fortsätta med processen. Tydliga och omedelbara framsteg 

kan också bidra till att motverka cynism och motstånd. Dessa framgångar behöver, enligt 

Kotter (1998), också kommuniceras av ledarna för att synas. 

 

Steg sju handlar i sin tur om att använda sig av dessa kortsikta framgångar för att aktivt kunna 

gå in i nästa steg mot den övergripande visionen, han menar att det är av vikt att dessa inte får 

göra att det uppfattas som att förändringsprocessen är klar. 

 

Slutligen handlar det sista steget, steg åtta, om att förankra de nya inställningarna i 

företagskulturen, så att det är det nya som blir normen, det vill säga det sätt på vilket saker 

görs inom organisationen. Normer inom företagskulturen handlar enligt Kotter (1998) också 

om hur man uppträder, belöningar och sanktioner samt gemensamma värderingar. Normer 

kan ta åratal att etablera och förändra så här menar han att det krävs både tålamod och 

handlingskraft för att kunna förändra företagets kultur så att den passar den förverkligande 

visionen. 

 

3.2.9 Införande av balanserade styrkort i en organisation 

I likhet med de åtta förändringssteg som Kotter (1998) påvisar, talar Petri & Olve (2014) om 

fyra skeden vid arbete med balanserade styrkort i en organisation. 

 

Det första skedet, mobilisering, kan motsvaras vid Kotters (1998) första och andra steg - att få 

stöd i organisationen vid införande av ett balanserat styrkort och tydliggöra hur användande 

ska ske och av vem. Det andra skedet, utformning, kan motsvaras vid Kotters (1998) tredje 

steg - att sätta samman och forma ett balanserat styrkort samt sätta det i drift. Det tredje 

skedet, användning, motsvarar de fem kvarvarande stegen som Kotter (1998) påvisar, de talar 

om användning och förändring, kort och långsiktiga mål, samt långsiktig förändring. Det 

fjärde skedet som Petri & Olve (2014) talar om är omprövning, och vid användande av 

Kotters (1998) åtta steg av förändring, menar vi att processen då startar om med steg ett.       
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4. EMPIRI 
Här kommer vi att titta på praktikernas syn på ledning och utveckling av stadskärnan och 

cityhandeln. Först kommer vi att presentera de olika respondenterna och därefter kommer vi 

redogöra för deras svar på de genomförda intervjuerna. 

 

4. 1 Respondenter 

Jerker Söderlind, teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande i City i 

Samverkan, Stockholm. Dessutom författare till boken “handeln bygger staden”. 

Marcus Van Dijk, marknadsansvarig för city i samverkan, Stockholm och dessutom 

medförfattare till boken “Sinnesmarknadsföring” 

Maria Fors, VD/Cityledare, Västerås Citysamverkan. 

Björn Mårtensson, Kalmar City 

Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter, Commercial Project Manager 

Hugo Bodenmalm, Ikano Fastigheter, Development Manager 

Catarina Löfgren, Shopping Centre Manager, Ikano Fastigheter, Linköping 

 

4.1.2 Organisationer 

Både i Kalmar, Västerås och Stockholm arbetar de med samverkansgrupper där olika 

intressenter inom centrumhandeln och stadskärnan medverkar. Även inom Ikano fastigheter 

arbetar de med en centrumgrupp för varje köpcentrum. Dessa samverkans- och 

centrumgrupper bidrar till möjligheten att styra handelsplatsen som en enhet. 

Samverkangrupperna består av olika intressenter från handelsplatserna. En samverkansgrupp, 

eller centrumgrupp som de också kallas, för en stadskärna består ofta av exempelvis kommun, 

handlare, fastighetsägare, destinationsbolag och politiker. 

 

4.2 Förändringsprocess 

För att lyckas med de förändringar som man bestämt sig för, menar flera av våra respondenter 

att det är av vikt att ha alla intressenter med sig. Mårtensson trycker till exempel extra på 

vikten av att ha både allmänhet och även media på sina sida, medan Fors tar upp vikten av att 
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alla handlare i city är med. I både Kalmar och Västerås har de skapat nya centrumgrupper där 

aktörer från olika delar av marknaden är med, det vill säga både från handlarna, kommunen, 

politiker, fastighetsmäklare och destinationsbolag. De menar att det är viktigt att alla är med 

för att förändringen skall gå att genomföra och för att målet skall kunna nås. Inom denna 

grupp finns också en mindre operativ styrgrupp. I Västerås berättar Fors att de kontinuerligt 

arbetar med olika föreläsningar, events och information till alla som är med i centrumgruppen, 

detta för att alla skall vara med på förändringsarbetet och för att de alla tillsammans skall 

kunna lära sig nya sätt att arbeta och för att öka motivationen. De arbetar alla tillsammans mot 

olika mål som är satta och hon menar att det är viktigt att alla tjänar på att uppnå målen. De 

har också en tydlig vision och affärsidé som förmedlas ut till alla. 

Löfgren berättar att de i IKANO-huset i Linköping (externt köpcentrum) har en 

centrumledning som arbetar med drift, underhåll och marknadsföring. Till skillnad från en 

centrumledning i en stadskärna är de anställda av fastighetsägaren, som också, enligt Ahlgren, 

bestämmer vilken butikmix som ska finnas i köpcentret. 

 

4.3 Butikmix 

Enligt samtliga respondenter är butikmixen viktig för en handelsplats och enligt både Van 

Dijk och Bodenmalm handlar det främst om att hitta den mix som passar den målgrupp som 

valts att vända sig till samt den profil som förmedlas. Fors menar att det främst är de stora 

kedjorna som lockar kunden, medan Mårtensson trycker på att visst skall man ha tillgång till 

de stora kedjorna, men han menar ändå att det gäller att profilera de lokala handlarna för att 

särskilja sig från de externa handelsplatserna. Enligt honom väljer kunden att shoppa i 

stadskärnan av andra anledningar än denne väljer att besöka ett köpcentrum. Även Fors tar 

upp möjligheten av att lägga in små och annorlunda butiker i butikmixen, men menar att dessa 

kanske inte behöver finnas på de bästa lägena. Ahlgren menar att de stora kedjorna, de så 

kallade ankarbutikerna drar folk till handelsplatsen och enligt henne väljer de i sina 

köpcentrum att placera dessa så att det sker en naturlig kundgenomströmning genom hela 

köpcentrumet, på så sätt menar hon att det blir fler så kallade “A-lägen”. Bodenmalm menar 

till och med att de genom att använda sig av ett bra kundvarv och flera ingångar gör alla lägen 

till “A-lägen”. 

Ahlgren berättar också att de även vid etablering av externa köpcentrum arbetar med mindre 

lokala butiker i sin butikmix för att gynna de lokala handlarna samt att de använder sig av 
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klustring av butiker med liknande sortiment, det vill säga skobutiker samlas i en del av 

köpcentret och heminredning i en annan. 

Samtliga respondenter tar också upp vikten av att ha attraktiva restauranger och caféer i 

butikmixen. Detta menar exempelvis Fors både bidrar till sinnesstimuli för kunden på samma 

gång som dennes tid i servicelandskapet ökar, vilket är väldigt viktigt även enligt Ahlgren. 

Både Fors och Mårtensson tar dessutom upp fördelen med att att ha tillgång till historia och 

kulturinrättningar nära stadskärnan, så som exempelvis kyrka, slott och museum. 

Ahlgren, Mårtensson och Van Dijk tar också upp pop-up butiker som ett kompliment till 

butikmixen då detta bidrar till att det händer någonting nytt i staden. Mårtensson menar dock 

att detta helst inte bör vara en butik utan att det med fördel kan vara exempelvis media, 

kommun eller landsting som tillfälligt syns i butikmixen. Dock trycker han på vikten av att 

“butiken” skall vara snygg för att tillföra någonting och passa in. 

Ahlgren berättar att de i sina köpcentrum oftast använder sig av så kallad omsättningsbaserad 

hyra tillsammans med en minimihyra, där handlaren får betala en högre hyra om de har högre 

omsättning. Minimihyran är marknadsanpassad och den stäms av varje år. Dessutom menar 

hon att differentierade hyror kan förkomma, vilket gör att de kan styra vilka aktörer de har i 

köpcentrumet. Även en mindre butik med låg omsättning kan ha råd att finnas i köpcentrumet 

om ledningen anser att de fyller en viktig funktion. 

Både Fors och Magnusson tar i sin tur upp att det i stadskärnan oftast är olika fastighetsägare 

och betonar därför vikten av samarbete mellan centrumledningen och de olika 

fastighetsägarna för att få in rätt aktörer på marknaden. 

 

4.3.1 Komfortzoner och faciliteter 

Att även ytorna mellan butikerna är viktiga, håller samtliga respondenter med om och 

Mårtensson tar upp exempel som sittplatser och cykelparkeringar. Även Löfgren menar att 

sittplatser är viktiga så kunden kan slå sig ner och ta det lugnt. Söderlind tar upp 

tillgängligheten till vackra torg med bra belysning och bekväma sittplatser. Mårtensson menar 

också att kunden bör ges möjligheten att se de vackra husen i innerstaden och få möjlighet att 

veta dess historia, kanske genom skyltar eller genom att trycka på en knapp och få höra. Han 

menar att stadskärnan skall vara grön och lummig, en härlig plats för kunden att flanera på. 
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Även Fors eftersträvar att göra stadskärnan grön och lummig med härliga parker, hon tar 

också upp kulturens betydelse och de har, som hon uttrycker sig, lekbar konst, placerad längs 

med gatorna i stadskärnan, för kunden att titta på, sitta på och leka på. Bodenmalm och 

Löfgren tar också upp vikten av att ha aktiviteter för barnen, då barnfamiljer oftast är 

köpcentrums målgrupp. 

På köpcentrum använder man sig oftast, enligt Ahlgren, av ett väl genomtänkt kundvarv för 

att få kunden att naturligt röra sig runt i köpcentrumet, hon menar också att gångarna måste 

vara tillräckligt breda. Van Dijk anser att ytorna mellan butikerna bör utnyttjas för att få 

kunden att stanna upp, ett exempel som han tar upp är att placera serveringar längs dessa 

utrymmen. Då menar han att kunden naturligt stannar upp och kanske köper denne någonting 

att äta, doftar på ett bröd. Enligt honom kan serveringar påverka försäljningen i butikerna 

positivt eftersom han menar att de fångar upp kunden och får denne att stanna, dessutom 

menar han att det ger sinnesupplevelser som försätter kunden i en positiv sinnesstämning som 

ger effekter i många led. 

Samtliga respondenter menar också att tillgången till toaletter är av vikt för kunden och 

Mårtensson trycker på vikten av att tydligt förmedla dessa. Van Dijk nämner exempelvis att 

tillgången till kundtoaletter torde ses som en investering i att ta hand om kunderna och få dem 

att stanna. Huruvida de bör kosta eller vara gratis verkar enligt respondenterna spela mindre 

roll, även om Fors och Mårtensson menar att det kan vara bra att ha både och. Om toaletterna 

är gratis menar dock Söderlind att dessa bör vara bevakade. 

 

4.4 Upplevelser 

Enligt Söderlind bör en stor tyngdpunkt i cityhandeln läggas på upplevelser och Mårtensson 

menar att shoppingen skall vara en upplevelse i sig. Även Löfgren menar att de lägger en stor 

tyngd på att besöket hos dem skall vara en upplevelse för kunden och de arbetar för att vara 

en shoppingdestination. Enligt både Fors och Mårtensson handlar upplevelsen i stadskärnan 

främst om den genuina atmosfären av staden, Mårtensson tar upp att de vill förmedla en viss 

sinnesstämning till kunden. Ahlgren, Löfgren och Bodenmalm menar att de även på 

köpcentrum vill skapa en trevlig plats för kunden att besöka och vilja vara på, 

kundupplevelsen och helheten är viktig, liksom tiden kunden spenderar på platsen. 
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Enligt Van Dijk finns det en mängd exempel på upplevelser att använda sig av i stadskärnan, 

exempelvis events, appar, provsmakningar och belysning. Han menar att allt bidrar till 

kundens upplevelse och att det är mixen av allt, både positivt och negativt, som utgör 

helhetsupplevelsen. Han tar också upp att cirka 80 procent av alla upplevelser är 

undermedvetna och han menar att det därav kan vara svårt för kunden att beskriva varför 

dennes upplevelse var på ett visst sätt. Även Fors tar upp events som ett effektivt sätt att skapa 

upplevelser för kunden och hon menar att det kan var en fördel att arbeta med stadskärnan 

som en destination, hon tar upp exempel så som fashion weekends, kulturnatt, earth hour och 

stadsfestival. Förutom dessa tar hon upp mer fasta aktiviteter så som skridskobana och 

lekland. Det hon dock anser är viktigast av allt för kundupplevelsen är människorna i 

stadskärnan, bemötande i butiker och även andra kunder, vilket även Mårtensson är inne på 

när han nämner värdskapets vikt för upplevelsen. Även i IKANOs köpcentrum berättar 

Bodenmalm att bemötandet i butikerna är viktigt för kundens upplevelse av köpcentrumet. 

Fors menar att handlare och personal bör utbildas i kundbemötande och berättar att detta är 

någonting som de arbetar med. 

 

4.4.1 Sinnesupplevelser 

Enligt Van Dijk måste centrumledningen tänka på helhetsintrycket, atmosfären, och han 

menar att det både bör se trevligt ut, dofta gott, låta tilltalande (musik, röster, ljudvolym), 

kännas bra och smaka gott. Han tar upp torghandeln på hötorget i Stockholm som ett exempel 

som är inspirerande för alla kundens sinnen, även om han menar att de fortfarande kan bli 

bättre. Även här nämner han att kundens sinnen kan stimuleras genom exempelvis 

provsmakningar, musik och belysning. 

Mårtensson menar att sinnesstimuli kommer bli allt viktigare och han menar på att detta är 

någonting som centrumledningen måste arbeta med för att skapa rätt atmosfär, även Fors 

nämner atmosfären och som hon anser bör vara mysig. Mårtensson säger att de ännu inte 

arbetar aktivt med sinnesstimulering i Kalmar, men nämner att de planerar att ljuddesigna 

butikerna för att skapa en trivsam och lugn atmosfär i staden. Enligt honom är de bitar som 

påverkar kunden ofta omedvetna, då denne endast upplever den totala atmosfären, vilken han 

menar kan vara svår att förklara. 
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Fors tar upp tillgängligheten för kunden som en viktig del när det gäller att stimulera dennes 

sinnen, hon menar att kunden skall ha möjlighet att smaka, känna och prova produkter. Hon 

menar på att det kan vara svårt att arbeta med och svårare med dofter, då somliga kunder 

anser det besvärande om dofterna är för starka. Dock nämner hon att i Västerås har 

centrumledningen bett bagerier att hålla sina dörrar öppna just för att sprida behagliga dofter 

längs med gågatan. Hon berättar också att de arbetar med att eliminera störande ljud och att 

istället ersätta dessa med mer trivsamma ljud. Dessutom beskriver hon att de arbetar med 

markvärme i hela innerstaden för att genom detta bidra till både atmosfären och underlätta för 

kunden som genom detta minimerar riskerna för att halka. 

 

4.5 Lärande och utveckling 

Det är enligt samtliga respondenter viktigt att följa upp hur olika evenemang gått, men enligt 

både Fors och Mårtensson så arbetar de främst med känslobarometern, som innebär att de går 

på känslan av hur ett evenemang har gått, i de enskilda butikerna kan de i sin tur titta på 

omsättning.  Löfgren berättar att de i IKANO-huset i Linköping gör kontinuerliga 

undersökningar för att mäta både vad besökare och hyresgäster tycker. Vidare berättar hon att 

de ständigt utvärderar sitt sätt att arbeta och sina lösningar med samarbetspartners, kunder och 

medarbetare för att på så sätt hela tiden kunna utvecklas och lära sig att förbättra 

verksamheten. Vid specifika events förklarar hon att de har satta mål och syften, samt att de 

alltid följs upp, och då tittar de både på framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter för att 

på så sätt kunna göra nästa event ännu bättre. 

 

4.6 Kundnöjdhet 

En nöjd kund är en bra kund, menar Löfgren och att det är viktigt att ta reda på hur nöjd 

kunden är anser samtliga respondenter. Ahlgren berättar exempelvis att de gör 

kundundersökningar vartannat år för att se till kundens upplevelser och butiksbesök. Även 

Fors berättar att de genomför kundundersökningar vartannat år, tillsammans med HUI 

(Handelns utredningsinstitut), där bland annat bemötande i butik och upplevelser av parker 

genomförs. Van Dijk menar att det vid en kundundersökning är viktigt att inte dyka ner i 

specifika frågor, utan att istället ställa övergripande frågor till kunden. Detta då de 

övergripande frågorna ofta är undermedvetna hos kunden och annars kan vara svåra att fånga. 

Han menar dock att en bra måttstock kan vara huruvida kunden är villig att rekommendera 

produkten/företaget/platsen till sina vänner, vilket även Löfgren är inne på.  Mårtensson i sin 

tur beskriver att de arbetar med mystery shoppers en gång per år samt att de arbetar med 
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universitetet för att genomföra NKI (nöjd kund index) och liknande undersökningar. Vidare 

berättar han att de vill frångå kundnöjdhets-enkäter som de tidigare arbetat med för att istället 

mäta kundnöjdheten via omsättning, detta då man menar att en nöjd kund handlar mera. 

 

4.7 Mål och styrning 

Löfgren beskriver att de i sitt externa köpcentrum i Linköping dels arbetar med övergripande 

mål, men också med specifika mål för olika events som genomförs. Fors i sin tur berättar att 

de inte använder sig av någon definierad metod, men att de trots detta arbetar målstyrt mot 

bland annat antal medlemmar, antal som arbetar i centrum samt försäljning per kvadrat meter 

och kundnöjdhet. Dessutom arbetar de mot mål för de olika definierade projekt som de arbetar 

med, de har har förnärvarande 34 olika projekt på gång som skall genomföras för att arbeta 

mot den uppsatta visionen. Mårtensson i sin tur beskriver att de arbetar för att ta fram ett 

bättre mätsystem, men att de idag räknar antalet besökare och omsättning i de enskilda 

butikerna. De arbetar dock mot målsättningar även de och det mål som centrumgruppen i 

Kalmar arbetar mot för närvarande är målsättningen att bli årets stadskärna 2014, samtidigt 

påpekar han att det ändå handlar om en långsiktig plan och att i vissa fall kan resan vara 

målet. 

Uppföljning på butikstid, snittköp, antal besökare och antal kunder genomförs kontinuerligt i 

IKANOs köpcentrum enligt Bodenmalm. Något som praktiskt är enklare i ett köpcentrum, där 

alla butiksägare hyr av samma fastighetsägare och antalet besökare eller kunder är enklare att 

mäta genom ett begränsat antal in- och utgångar. 

 

4.8 Tillgänglighet 

Söderlind menar att lättillgänglighet är en nödvändighet för en attraktiv cityhandel, vilket 

Löfgren berättar också är nyckeln för attraktiv handel på externa handelsplatser. Samtliga 

respondenter anser att parkeringsmöjligheterna skall vara många i nära anslutning till 

handelsplatsen. Ahlgren och Löfgren berättar att de vid deras externa köpcentrum använder 

sig av gratis parkering, detta anser dock inte Mårtensson, Fors och Söderlind är nödvändigt i 

stadskärnan. Fors menar att det inte är av den anledningen som kunden väljer att besöka 

stadskärnan och Mårtensson menar dessutom att om parkeringen i innerstaden skulle vara 

gratis så skulle den fyllas av boende och arbetande i staden och inte av kunderna. Söderlind 
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menar dock att ju mindre staden är, desto viktigare är det att parkeringen inte kostar för 

mycket för att kunna konkurrera med externhandeln, dessutom menar han att parkering i 

parkeringshus bör vara billigare för att på så sätt hålla gatorna friare. Mårtensson berättar att 

de arbetar med ett parkeringsledningssystem, där det via skyltar tydligt skall framgå var det 

finns lediga parkeringar, för att underlätta för kunden att hitta parkering. 

 

Både Ahlgren och Fors tar upp vikten av att lätt nå handelsplatserna via kollektivtrafik och via 

gång- och cykelvägar också. Fors berättar att de valt att dra all kollektivtrafik via centrum för 

att det på så sätt skall vara enkelt både att nå centrum från hela staden, men också att nå resten 

av staden från centrum. Hon menar att centrum på så sätt är lätt att nå oavsett vilket 

transportmedel kunden väljer att använda. 

 

Fors berättar dessutom att de i Västerås använder sig av en varutransporttunnel och att de 

genom detta minimerar biltrafiken längs gågatorna och dessutom minskar trafikbuller och 

avgaser i stadskärnan. 

 

4.9 Cityhandelns utmaningar 

Enligt Bodenmalm har ikano fastigheter inte i någon större grad märkt av att e-handeln ökar, 

han menar att de detaljhandlare som är duktiga på e-handel oftast också är duktiga inom andra 

områden. Handel föder mer handel inom samma segment, menar han. Han tror istället att en 

av anledningarna till att handeln i stadskärnan minskat kan bero på att hyrorna inte sänkts i 

takt med att läget har minskat i attraktivitet. Han tar också upp tillgängligheten som en risk för 

handeln i stadskärnan, då han menar att det generellt är enklare att logistiskt ta sig till de 

externa handelsplatserna. 

 

Mårtensson i sin tur berättar att de delvis arbetar tillsammans med de externa köpcentrum 

med olika events. Även i Västerås arbetar stadskärnan tillsammans med de externa 

handelsplatserna för att locka besökare till staden, när denne är i staden är det dock upp till 

besökaren vilken plats den väljer att besöka. Fors förklarar att de tydligt känner av 

konkurrensen från externa handelsplatser och hon tror att det endast är ca 20 procent av de 

som besöker staden som i dagsläget väljer att besöka stadskärnan. 
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Söderlind trycker även på vikten av service och upplevelser i cityhandeln som han menar kan 

vara en konkurrensfördel mot e-handeln och externa handelsplatser. Bodenmalm tar även upp 

möjligheter till merförsäljning - något som sällan sker vid e-handel. 

 

4.10 Samarbete och kundinflytande 

En sak som tydligt framgått genom våra intervjuer är vikten av samarbete och i flera städer 

har kommunen, handlare, fastighetsägare och politiker tillsammans skapat citygrupper för att 

de insett att de måste samarbeta för att lyckas göra staden och cityhandeln mer attraktiv. I 

Västerås berättar exempelvis Fors att de kallar det för att “hångla”, hon menar att politiker 

måste samarbeta med handlare, fastighetsägare med konstnärer etcetera. Hon menar att alla 

tillsammans måste arbeta mot samma mål för att de skall kunna göra det som är bäst för 

staden. När de gör detta menar hon att det kommer leda till fler besökare, vilket i sin tur 

kommer leda till mer pengar i kassan för alla. 

Mårtensson tar också upp vikten av att få med sig allmänheten på tåget, då han menar att utan 

allmänhetens godkännande så kommer de aldrig att lyckas. Exempelvis tar han upp att de haft 

en dag i stadskärnan där allmänheten kunnat ställa frågor och komma med förslag till 

förbättringar. Han trycker, som vi tidigare nämnt, även på behovet av att få media på sin sida, 

för att kunna sprida en positiv känsla över förändringarna. Han berättar att de arbetar aktivt 

för att få bort negationer och för att människorna som bor i staden skall känna stolthet för 

staden och stadskärnan. Även han menar liksom Fors på att en stad som folk vill besöka 

kommer att gynna alla. 
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5. ANALYS & DISKUSSION 

Här kommer vi att utifrån insamlad teori och empiri diskutera hur cityhandeln och 

stadskärnan kan göras mer attraktiv. Detta kommer vi att presentera i form av vår tolkning av 

en strategikarta och slutligen kommer det utmynna i ett förslag på ett förenklat balanserat 

styrkort. 

 

För att en kommun skall lyckas med utvecklingen av sin stadskärna och cityhandel har vi, 

både genom vår empiri, men också genom teorin, kommit fram till att samarbete och 

samverkan mellan olika intressenter är av största vikt. Samtliga respondenter samt Antoni et 

al (2012) och Söderling (2011) hävdar detsamma. Svenska stadskärnor och TCM (Town 

Center Management) är mer eller mindre bevis för att samverkansgrupper bör finnas för att 

lyckas med arbetet att skapa en attraktiv stadskärna. Här nämns ett antal olika intressenter 

som finns och vars deltagande spelar avsevärd roll för samarbetets framgång. 

 

Som vi tidigare nämnt kan TCM eller samverkansgrupper finansieras via offentlig och/eller 

privat sektor. I våra intervjuer har det framkommit att det oftast finns en medlemsavgift eller 

liknande för att vara med i centrumgruppen eller hur den lokala samverkan benämns. Vår tro 

är att det är så i de flesta fall, för att skapa en större delaktighet och motivation. För att påvisa 

nyttan för både aktörerna i city och samverkangruppen, eller centrumledningen som vi har 

valt att kalla organisationen/föreningen i vår förenklade modell, är det enkelt att se nyttan - 

både varför man som aktör ska vara med och vad man som centrumledning har för syfte eller 

uppgift för stadskärnan och dess aktörer. 
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Figur 5.1 Samband mellan intressenter inom city och centrumledning. (Källa: egen) 

 

I en stadskärna har vi olika intressenter i form av besökare/kund, handlare, kommun, 

fastighetsägare, politiker, destinationsbolag etcetera. Intressenterna inom city arbetar var och 

en med egna målsättningar. Dessa kan vara kopplade till försäljning, om det till exempel är en 

butikskedja, och vara satta av företagets huvudkontor, regionskontor eller liknande och inte 

den lokala butiken. Centrumledarna för de städer vi intervjuat har dock berättat att de idag, 

med framgång, arbetar med så kallade samverkangrupper, där man tillsammans dessutom 

arbetar med gemensamt satta mål. Dessa målsättningar ser mer till stadskärnan eller 

köpcentrumets fördel och framgång, men självklart även till företagets egna målsättningar. 

Detta i enlighet med Intressentmodellen (Petri & Olve, 2014), för att skapa “win-win” 

lösningar som är förmånliga för alla inblandade aktörer och för att på så sätt “skapa en större 

kaka”. De menar att om organisationsledningen utvecklar relationer och skapar ett samspel 

mellan medverkande intressenter så kan ett gemensamt värde skapas. Även Antoni et al 

(2012), Svenska Stadskärnor och TCM trycker på vikten av samverkan för att kunna garantera 

att allas intressen beaktas. Då detta visat sig fungera för att nå uppsatta mål, kan det vara  ett 

bra sätt även för andra kommuner att arbeta. 

 

Således är det första steget för att lyckas skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel att de 

olika intressenterna samarbetar och samverkar. Att samarbeta med många olika intressenter är 

enligt Bergman, VD för svenska stadskärnor, ett komplext arbete och det krävs någon form av 

styrning för att lyckas. Det finns ett flertal olika styrhjälpmedel för ledningsgrupper att 

använda sig av, men vi har i detta arbeta valt att se hur ett balanserat styrkort skulle kunna 

användas till detta. Enligt Anthony & Govindarajan (2003) är det balanserade styrkortet 

länken mellan en organisations strategi och det operativa arbetet och används för att 

implementera strategi i arbetet. I det balanserade styrkortet finns en enkel logik och en 

tydlighet som visar hur olika perspektiv och målsättningar (både kort- och långsiktiga) i en 

organisation hänger samman och påverkar varandra. Det är enkelt utformat och ger en tydlig 

bild över hur alla aktörer inom organisationen är delaktiga och hur det arbete de genomför har 

en påverkan till organisationens helhet. Det är dessutom anpassningsbart för att passa olika 

typer av organisationer (Petri & Olve, 2014).  

 

För att kunna utveckla och skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel inser vi att en 

förändringsprocess kommer behöva genomföras, vilket enligt Petri & Olve (2014) också är en 
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del vid skapandet av ett balanserat styrkort, något de kallar för mobiliseringsfasen. Dessa två 

förändringsprocesser bör, vid skapandet ett balanserat styrkort över utveckling av 

stadskärnan, därav vävas samman. Kotter (1998) anser att en samordnad styrgrupp är ett av de 

viktigaste stegen i en förändringsprocess och i vår uppsats likställer vi denna med 

centrumledningen inom en samverkansgrupp. Styrgruppen bör dessutom bestå av personer 

från olika områden och på olika nivåer inom stadskärnan, vilket Kotter (1998) menar är att 

föredra för att ge extra trovärdighet åt förändringarna. Samarbete i en samverkansgrupp 

skapar ytterligare en dimension - inte bara hur man ska locka kunden till en butik utan hur 

besökare skall lockas till en stadskärna. Något som alla intressenter inom stadskärnan vinner 

på, vilket vi går in mer på senare i kapitlet. 

 

 

5.1 Vision och strategi 

Nästa steg som Kotter (1998) nämner som viktigt vid genomförande av förändringar är att 

skapa en vision av vad man vill uppnå. Bergman (svenskastadskarnor.se-3) menar att det 

krävs en gemensam bild av vart man är på väg hos alla intressenter och att det är först när 

denna vision och dessa mål är förankrade som man kan börja arbeta mot detta. Han skriver 

också att en stadskärna påverkar stadens varumärke, vilket även Antoni et al (2012) belyser. 

Han menar att alla intressenter är delägare av problemet gällande stadskärnan som varumärke 

och att de därför tillsammans måste stärka detta. Vi håller med om detta och anser att det kan 

vara bra för samverkansgruppen att se på stadskärnan i sin helhet som ett varumärke, då det 

kan göra det hela mindre komplext. Detta inkluderar också att tydligt definiera vad 

varumärket står för och vad som de vill förmedla ut till kunden. Även Petri & Olve (2014) 

påtalar vikten av en tydlig vision, inte minst vid skapandet av ett balanserat styrkort, där den 

första fasen under förändringsarbetet handlar om att få stöd och förståelse från alla inom 

organisationen samt att hålla dem motiverade. När visionen slutligen är satt behöver 

centrumledningen fastställa en strategi över hur den skall kunna uppnås. 

 

5.1.1 Strategikarta 

Vid användandet av balanserade styrkort är det enligt Olve & Petri (2014) viktigt att en 

organisation formulerar sin strategi så att den går att tolka och översätta till mål som passar in 

i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv, för att få fram relevanta mått.  De menar att 

det mest överskådliga sättet att göra detta är att skapa en strategikarta där målsättningarna och 

sambanden mellan dessa tydligt framgår. Detta är bra arbetssätt för centrumledningen att 
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arbeta på, för att tydliggöra vilka olika målsättningar som är viktiga att arbeta med för dem 

och hur dessa hör ihop. Med hjälp av en strategikarta kan de visualisera detta och på så sätt få 

en tydlig bild över vad som är viktigt och hur de skall arbeta för att uppnå sina målsättningar. 

 

Vi har tidigare nämnt vikten av att bibehålla motivationen hos intressenterna inom 

stadskärnan (medlemmar i samverkansgruppen) och detta kan göras genom att påvisa att det 

finns en nytta med att vara delaktig, vilket enligt Kotter (1998) är vitalt. Genom att använda 

ett balanserat styrkort kan man här skapa en delaktighet där medlemmarna i centrumgruppen 

kan se sin egen påverkan, det vill säga en tydlig orsak-verkan koppling, i de 

centrumgemensamma målsättningar som finns och används.  Alla aktörer i en stadskärna bör 

inse att det finns gemensamma nämnare som kan stärka och hjälpa till att uppfylla även de 

individuella målsättningar som finns genom ett samarbete - att skapa en attraktiv destination. 

Exempel på individuella målsättningar kan enligt oss vara att en fastighetsägare vill att alla 

lägenheter och butikslokaler i fastigheten ska vara uthyrda, att värdet på fastigheten skall öka 

eller att fastigheten ska finnas i ett attraktivt område - vilket fastighetsägaren delvis kan vara 

med och påverka genom val av hyresgäst. Butiker arbetar garanterat med lönsamhetsmål och 

kommunen förslagsvis med besökarens upplevelse av kommunen, antal invånare och antal 

besökare. De har tillsammans en drivkraft för att lyckas skapa en destination på kartan som är 

värd att besöka, handla i, etablera sig i eller bo på.   

 

Fors och Mårtensson tar dessutom upp att det kan vara bra att involvera även allmänheten och 

kunderna i processen att göra stadskärnan och cityhandeln mer attraktiv. På så sätt tror vi att 

kunden blir mer positivt inställd till förändringen, eftersom denne har fått vara med och 

påverka. När kunden är medproducent av tjänsten, menar nämligen Grönroos (2008) att denne 

också är medskapare av värdet, som då i sin tur blir högre. Gummesson (2008) menar också 

att kunder påverkar kunder, vilket förhoppningsvis, ger en positiv spridning. När stadskärnan 

lockar till sig besökare så kommer fler besökare att följa. 

 

För att behålla motivationen hos alla inblandade aktörer menar Kotter (2011) att det kan vara 

bra att arbeta både med långsiktiga mål, så som centrumgruppens vision, men också med 

kortsiktiga mål. Detta menar också vi kan vara ett effektivt sätt för centrumledningen att 

arbeta med för att se de kortsiktiga förändringarna, som exempelvis hur events kan bidra till 

att delmål nås så som att handlarna får ökad omsättning, att nya kunder lockas att besöka 

stadskärnan och att kunden får en positiv upplevelse av sitt besök. 
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För att kunna skapa ett balanserat styrkort behöver organisationen ha en vision och en tydlig 

strategi (Petri & Olve, 2014) . Strategikartan sätts upp som en grund för de olika perspektiven 

och de målsättningar som finns under dessa. Utifrån denna strategikarta kan sedan ett mer 

djupgående balanserat styrkort att skapas. 

 

Vi har utifrån teori och empiri tagit fram ett förslag på en strategikarta med de olika 

målsättningar som vi i detta arbete kommit fram till är viktiga för utveckling av stadskärnan 

och cityhandeln, samt placerat in dem inom de olika perspektiven för ett balanserat styrkort 

enligt Petri & Olve (2014), det vill säga finansiella-, process-, utvecklings- och 

kundperspektivet i ett balanserat styrkort. 

 

 

Figur 5.2 Strategikarta över attraktiv stadskärna (Källa: egen) 

 

5.2 Det balanserade styrkortets olika perspektiv 

Enligt Petri & Olve (2014) kan den ursprungliga modellen för det balanserade styrkortet och 

strategikartan användas som grundmodell, men anpassningar måste göras för att de skall passa 

den egna organisationen.  Vi har valt att tolka de olika perspektiven så att de passar vårt syfte. 

 

5.2.1 Finansiella perspektivet 
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Här har vi undersökt vilka faktorer som är viktiga för centrumledningen att arbeta med vad 

det gäller det finansiella perspektivet och vilka mål de arbetar mot. De mål som vi identifierat 

som viktiga i strategikartan under detta perspektiv är följande - Öka lönsamheten i 

stadskärnan, öka antalet besökare, långsiktighet samt skapa attraktionskraft, varför vi valt ut 

dessa mål kommer vi att redovisa nedan. 

 

Det finansiella perspektivet speglar enligt Petri & Olve (2014) ägarnas avsikter med 

organisationen. I vårt fall får ägarna speglas av stadskärnans huvudsakliga intressenter, det 

vill säga centrumledningen som oftast består av kommun, handlare och fastighetsägare samt i 

vissa fall även politiker och aktörer från destinationsbolag.  

 

Enligt Kaplan (2012) är det också av vikt att definiera de olika perspektiven. Det finansiella 

perspektivet handlar, enligt oss, inte i första hand om att mäta de ekonomiska bitarna för en 

centrumförening. Dessa mått använder istället de individuella aktörer som finns i stadskärnan, 

var för sig. Däremot om centrumledningens mål nås så ökar även chansen att de individuella 

aktörerna når sina ekonomiska mål. Exempelvis att värdet på fastigheter skulle öka och att 

alla lokaler måste vara uthyrda för att fastighetsägarna skall öka sin lönsamhet och ha 

möjlighet rusta upp och underhålla dessa lokaler. Enligt Söderlind (2011) ökar priset på 

fastigheter om handel finns, vilket är motivationen för fastighetsägare att vara delaktiga i 

centrumledningen. Så för att det skall vara möjligt att uppfylla fastighetsägarnas mål, och 

även andra aktörers, måste således stadskärnan vara en attraktiv plats för handlare att vilja 

etablera sig på och detta kräver i sin tur att kunden skall vilja besöka stadskärnan och 

cityhandeln. Genomgående svar från våra respondenter är också att det huvudsakliga målet 

med deras arbete är att locka besökare till området eller staden - alltså att skapa 

attraktionskraft samt öka antalet besökare. 

 

I detta perspektiv är de huvudsakliga finansiella målen är att öka lönsamheten för stadskärnan 

och området som helhet, när området är lönsamt finns också medel till utveckling och 

förbättring, vilket i sin tur kan leda till ytterligare ökad lönsamhet. 

Det är enligt både våra respondenter och teorin också av vikt att centrumledningen förstår att 

ett omfattande förändringsarbete är en långsiktig process som kräver både långsiktiga mål och 

delmål för att lyckas. Delmålen bör sättas i kortare perspektiv för att behålla motivationen och 

för att förändringen skall synas, vilket enligt Petri & Olve (2014) är viktigt för att lyckas. De 

finansiella målen speglar, enligt Petri & Olve (2014), det som har varit, vilket betyder att det 
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är mått möjliga att följa upp. Har attraktionskraften ökat -har stadskärnan och cityhandeln haft 

fler besökare? Har lönsamheten ökat för de olika aktörerna? Lyckades vi nå vårt delmål? 

etcetera. 

 

5.2.2 Processperspektivet 

Processperspektivet definierar vi som de processer som centrumledningen behöver vara bra på 

för att lyckas nå sin vision. Vi har i detta arbete kommit fram till att det för en centrumledning 

är viktigast att arbeta med följande processer - Attrahera företag , förutse kundens 

behov,  tillgodose kundens behov, kundbemötande samt att motivera aktörerna inom 

stadskärnan. Nedan kommer vi närmare gå in på varför vi anser dessa processer vara av vikt. 

 

Något som är av vikt inom processperspektivet, är att ständigt arbeta med processen att få och 

behålla alla inblandade aktörer inom stadskärnan motiverade att arbeta mot de gemensamt 

satta målen. Detta är någonting som både Fors och Löfgren tar upp i våra intervjuer, liksom 

Kotter (1998) och Petri & Olve (2014) tar upp som en viktig del för att lyckas med 

förändringsarbetet. Detta innefattar att genomföra eventuella förändringar som behövs samt 

att vara delaktiga i arbetet för att göra stadskärnan och cityhandeln mer attraktiv. Att låta de 

inblandade vara en del av utvecklingen är viktigt och tas upp av bland annat Fors, Mårtensson 

och Kotter (1998). För att detta skall vara möjligt, menar exempelvis Bergman 

(svenskastadskarnor.se-3) att det är av vikt att visionen tydligt förmedlas till alla, så att alla 

har samma målbild. Enligt Petri & Olve (2014) är det också bra att hålla visionen så enkel och 

tydlig som möjligt, vilket vi anser är bra eftersom att detta öka möjligheten för att aktörer på 

alla nivåer inom stadskärnan förstår den. För att öka motivationen till förändring,  vilketn 

Kotter (1998) är inne på, att det är av vikt att låta deltagare från olika nivåer vara med och 

utforma vision och strategi, då  det hjälper till att säkerställa att de haft allas bästa för ögonen 

vid tidpunkten för utformande. Vi menar dessutom att utbildning bör vara en del av 

processperspektivet, detta då utbildning både ger kunskap och motiverar deltagarna. Detta då 

vår respondent, Fors tar upp nyttan av att de utbildar aktörerna inom stadskärnan i 

kundbemötande. Hon menar på att värdskapet är viktigt för kundens upplevelse. Ett trevligt 

bemötande från butikernas personal påverkar kundens helhetsupplevelse till det bättre och gör 

kunden nöjd, vilket både även Gummesson (2008) påpekar. Dessutom menar Schmitt (2011) 

att om kunden är nöjd ökas chansen att denne återvänder och rekommenderar platsen till 

andra, vilket i sig ökar chansen att även centrumledningen når sina uppsatta mål.  
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Ytterligare en process som det är av vikt att centrumledningen arbetar med och blir bra på är 

att förutse kundens behov och att tillgodose dessa. Som ledning för en handelsplats, i enlighet 

med Schmitt (2011), är det av vikt att man ligger steget före kunden och nästintill veta vad 

kunden vill ha, innan kunden vet detta själv. Det gäller enligt Schmitt (2011) för ledningen att 

inte enbart se till produkter i sig utan att även se kringservicen. Att tillgodose kundens behov 

menar vi således också handlar om att se till att det finns toaletter, skötbord, sittplatser, mat 

och dryck tillgängligt. Även samtliga av våra respondenter anser att dessa faciliteter är vitala 

för att kunden skall stanna längre tid i stadskärnan eller i köpcentrumet, vilket i sin tur 

förhoppningsvis leder till att de också spenderar mer pengar i butikerna. Dessutom är det av 

vikt att inte enbart fokusera på kundernas behov, utan att även fokusera på behoven hos 

aktörerna och medarbetarna inom stadskärnan, då dessa behov hör ihop. Om aktörer och 

medarbetarna inte är nöjda så kommer detta gå ut över kunderna på ett negativt vis. Om de 

istället är nöjda så kommer det att påverka kundernas upplevelse positivt. 

 

Ahlgren, en av våra respondenter, nämnde att de gjort en undersökning för att mäta besök i 

butiker i ett av sina köpcentrum. Enligt henne visade undersökningen på att de kunder som 

hade en butik som destinationsmål - i detta fall IKEA - hade besökt ytterligare fem butiker i 

samband med detta. Detta  kan fungera på samma sätt i en stadskärna, det vill säga hela 

citykärnan kan vinna på att det finns butiker eller aktiviteter som kund, av en eller annan 

anledning, har som destinationsmål, vid dessa besök kan sedan exempelvis bemötande vara av 

stor vikt. 

 

För att stadskärnan skall bli en attraktiv mötesplats för kunden måste också centrumledningen 

arbeta med att attrahera företag att etablera sig på platsen, för att på så sätt kunna skapa en 

attraktiv butikmix.  Söderlind (2011) nämner exempelvis att handeln är nödvändig för att 

skapa attraktiva områden. Som vi tidigare nämnt är butikmix en viktig faktor för framgång, 

Levy & Weitz (2009) menar att butikmixen skall bidra till att ge kunden en bra 

shoppingupplevelse och våra respondenter trycker på vikten av att ha en butikmix som lockar 

kunden att besöka handelsplatsen. De menar dessutom att placeringen av butikerna i 

stadskärnan har stor påverkan på kundens rörelsemönster. Därav är det av vikt med ett nära 

samarbete mellan fastighetsägare och centrumledningen för att “rätt” butik skall etableras på 

“rätt” plats. Attraktionskraften är en del i den loop som vi menar finns i en centrumgrupp och 

som vi tar upp i strategikartan, varför detta också är en viktig del av processperspektivet. 
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Figur 5.3 Loop över attraktionskraft i stadskärnan (Källa: egen) 

 

Vi vet dock att etableringen av nya företag i stadskärnan till viss del ligger utanför 

centrumledningens påverkan, då de flesta större kedjor/aktörer har egna etableringsplaner. Vi 

tror dock att möjligheterna att få en ökad etablering ligger till viss del i centrumledningens 

händer. Om man som centrumledning kan påvisa många besökare, stor genomströmning av 

kunder och en växande stadskärna genom nyetableringar eller liknande ökar antagligen 

möjligheten för ytterligare etableringar i stadskärnan.  

 

Vid nya, externa etableringar har vi dock fått veta via en av våra respondenter, Bodenmalm, 

att även kommunen har stor påverkan. Vid en lyckad centrumledning och en växande 

stadskärna anser vi att kommunens delaktighet även kan gynna stadskärnans möjlighet till nya 

attraktiva etableringar. TCM anser att kommunen är en nyckelintressent och bör finnas 

representerad i centrumledningen eller samverkansgruppen. 

  

5.2.3 Utvecklingsperspektivet 

Under utvecklingsperspektivet har vi valt att ta upp vilka delar som behöver utvecklas - med 

sikte på framtiden. Detta handlar om en ständigt pågående process för att kunna tillgodose 

målen under de övriga perspektiven. Fors tar exempelvis upp att de arbetar med en rad 

pågående projekt parallellt för att uppfylla sina slutliga mål. De delar vi i detta arbete kommit 

fram till att centrumledningen kontinuerligt måste utveckla är följande - Events & aktiviteter, 

upplevelser i stadskärnan, interaktion, atmosfär i stadskärnan och motivation, vilka vi går 

närmare in på nedan. 
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Söderlind (2011) trycker också på vikten av att ha en ledning som snabbt kan fånga upp 

viktiga aktörer, något som känns viktigt vid ett fortsatt arbete med en stadskärnas utveckling. 

Förändring och utveckling bör finnas även i samverkansgruppen eller centrumledningen. 

 

Enligt bland annat Hultén et al (2011), Coleman (2006), Mossberg (2003), Bergström (2010) 

och samtliga respondenter är upplevelser i samband med shopping viktigt. Hultén et al (2011) 

uttrycker det som att varan enbart är en artefakt kring vilken kunden har upplevelser och 

Bergström (2010) menar att upplevelser är framtiden inom handel. Vi menar självklart att 

stadskärnan bör använda sig av detta och enligt oss har stadskärnan en unik möjlighet att 

bjuda kunden på upplevelser för alla sinnen inom den unika atmosfär som kan erbjudas. I 

stadskärnan menar våra respondenter att centrumledningen kan utveckla och arbeta med 

exempelvis historia, kultur och sinnesstimuli för att skapa upplevelser för kunden och även 

för att skapa en attraktiv atmosfär i stadskärna. Där har stadskärnan genom sina gator och torg 

en fördel framför köpcentrum för att skapa en mysig atmosfär, vilket även Mårtensson trycker 

på under vår intervju. 

 

Ett annat sätt för centrumledningen att arbeta för att utveckla events och aktiviteter, är att 

genom dessa både skapa upplevelser för kunden liksom att arbeta för att stadskärnan skall bli 

en naturlig mötesplats. Enligt Fors har aktiviteter i stadskärnan mottagits positivt av kunderna 

och bidrar till liv och rörelse och bland annat Gummesson (2011) menar att kunder ger 

kunder. Här tänker vi då att hela stadskärnan och cityhandeln kan vinna på att det, förutom en 

attraktiv butikmix, även finns aktiviteter som kunden av en eller annan anledning har som 

destinationsmål. Detta då, som vi tidigare nämnt, en kund som besöker stadskärnan med en 

specifik butik eller aktivitet som destinationsmål även kommer besöka flera av stadskärnans 

andra butiker, något som alla inom stadskärnan tjänar på i längden. 

 

Både i de städer vi tittat på samt i köpcentrum verkar events vara en återkommande del och 

dessa verkar dels locka kunder att besöka stadskärnan, men dessutom att  det kan fungera som 

en bas för sinnesstimuli och upplevelser. Detta då centrumledningen genom event kan 

stimulera alla kundens sinnen med syn-, smak-, hörsel-, känsel- och doftintryck. Vilket Hultén 

et al (2012) menar är det som kan få kunden att välja en handelsplats framför en annan. Kotter 

(1998) menar dessutom att delmål och kortsiktiga förbättringar kan öka motivationen hos de 

inblandade. Våra respondenter redogör för att de genom att arbeta med events i hela 
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stadskärnan ofta också påverkar de enskilda butikerna positivt, varför detta kan fungera som 

delmål. 

 

För att göra detta är även interaktion viktig, både mellan centrumledning och aktörer, men 

också med kunderna. Genom en tvåvägs-kommunikation menar både Kotter (1998) och 

Schmitt (2011)  att delaktigheten och engagemanget ökar och därav även motivationen. 

Dessutom säkerställer interaktion att alla känner till målen och fortsättningsvis också arbetar 

mot samma mål. Eventuellt missnöje kan dessutom snabbt uppfattas och motverkas, vilket är 

av stor vikt enligt både Kotter (1998) samt enligt Petri & Olve (2014). 

 

5.2.4 Kundperspektivet 

Detta perspektiv handlar om hur centrumledningen vill att kunden skall uppfatta stadskärnan 

och cityhandeln. De viktigaste målen som vi identifierat under detta perspektiv är - attraktiv 

butikmix, lättillgänglighet, upplevelser, naturlig mötesplats samt attraktiv plats att besöka. Vi 

går närmare in på dessa områden nedan.  

 

Schmitt (2011) talar om vikten att identifiera kunden, något som även Kaplan (1996) påpekar 

i den ursprungliga modellen för balanserade styrkort - det vill säga att det finns en definierad 

målgrupp i kundperspektivet. Detta har även vi noterat, men då vi talar i generella ordalag 

gällande stadskärna och cityhandel har vi svårt att förhålla oss till det i detta arbete. Detta är 

någonting som styrgruppen inom stadkärnan måste ta hänsyn till. 

 

För att kundens bild av stadskärnan och cityhandeln skall vara positiv, är en attraktiv butikmix 

viktigt. Som vi tidigare nämnt bidrar butikmixen till shoppingupplevelsen, till att locka 

kunder, till kundgenomströmning samt till att kunden stannar längre i servicelandskapet eller 

stadskärnan/handelsplatsen. Van Dijk menar exempelvis att en restaurang eller ett café 

placerat på rätt ställe kan bidra till att låta kunden återhämta sig så att denne sedan kan stanna 

längre på handelsplatsen. Vilket i sin tur också ökar chansen att mer pengar spenderas.  

 

Enligt Bergström är en av anledningarna till att externa köpcentrum är vinnare på marknaden, 

att dessa främst inhyser de stora kedjorna. Vi anser dock inte att det är de stora kedjorna som 

är viktigast i stadskärnan utan att det är kombinationen som är viktigast. Exempelvis trycker 

både Fors och Mårtensson på att kunden skall ha tillgång till både de större kedjorna, men 

också till de mindre, lokala och mer annorlunda butikerna, detta då dessa bidrar till att 
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atmosfären blir mysigare och således menar vi att också upplevelsen för kunden blir 

trevligare. Coleman (2006) tar upp att andra inrättningar, så som gym och bio passar bra i 

mindre attraktiva lokaler i ett köpcentrum. Vi anser också att denna typ av inrättningar kan 

vara positiva för stadskärnan och cityhandeln, men dessa bör inte placeras i utkanten av 

stadskärnan utan att de kan vara en del av mixen, om än inte på de så kallade A-lägena. De 

kan bidra till ett naturligt kundflöde till stadskärnan och kundgenomströmning även utanför 

butikernas öppettider. Detta då Gummesson (2008) menar att kunder ofta dras till andra 

kunder och på så sätt bör det vara positivt för stadskärnan om det blir folk i rörelse där. 

Utformningen av gator, påverkar också kundgenomströmningen i stadskärnan på samma sätt 

som Levy & Weitz (2008), menar att layouten i ett köpcentrum påverkar kundens 

rörelsemönster.  Möjlighet finns också att använda sig av så kallade pop-up butiker för att 

skapa förändring i butikmixen, vilket enligt flera av våra respondenter bidrar till att det händer 

någonting nytt i stadskärnan eller på handelsplatsen, vilket de menar att kunderna efterfrågar.  

 

Enligt exempelvis HUI (2011) och Söderlind (2011) är tillgängligheten viktig för kunden, 

vilket även flertalet av våra respondenter trycker på. Söderlind (2011) menar att stadskärnan 

måste vara ett bilvänligt affärscentrum och menar att stora trafikleder bör dras nära 

stadskärnan. Stadskärnan skall vara lättillgänglig med bil, men vi menar dock att för stora 

trafikleder nära stadskärnan kan komma att påverka atmosfären på platsen negativt, vilket 

även Fors anser, då de till och med dragit en varutransporttunnel under staden för att slippa 

bullret i stadskärnan. Därför måste även detta tas med i beräkningen. Enligt hui.se sker dock 

majoriteten av handeln med bil, varför det är av vikt att stadskärnan skall vara enkel att nå 

med bil. Detta ger även en positiv påverkan för boende och även fastighetsägare, genom att 

bostäder inom stadskärnan blir mer attraktiva. 

 

Om parkering inom stadskärnan skall kosta eller vara kostnadsfri är ytterligare en fråga att ta 

ställning till. Enligt Ahlgren är gratis parkeringen en av de saker som lockar kunderna att 

besöka köpcentrum. Fors i sin tur menar att huruvida parkeringen kostar eller ej inte påverkar 

kundens besök och Mårtensson säger att kostnadsfri parkering snabbt skulle upptas av boende 

eller arbetande i området. Söderlind (2011) menar dessutom att priskänsligheten för parkering 

blir högre ju mindre staden är. Det finns således många faktorer att ta ställning till och det är 

angeläget att det finns parkering, men huruvida den bör kosta, vad den bör kosta eller om den 

skall vara kostnadsfri bör övervägas utifrån varje enskild stads förutsättningar. Både Fors och 

Ahlgren trycker dessutom på vikten av att handelsplatsen ska vara lätt att nå även via 
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kollektivtrafik samt cykel- och gångväg, vilket även vi anser vara viktigt för att stadskärnan 

skall bli en naturlig mötesplats för alla, dessutom är det av vikt även ur miljösynpunkt.  

 

Ytterligare ett mål är att kunden skall tycka att stadskärnan är en attraktiv plats att besöka, 

detta då det är en förutsättning för att kunden skall vilja besöka handelsplatsen. För att detta 

skall uppnås måste stadskärnan och cityhandeln ge kunden en bra helhetsupplevelse, detta då 

Schmitt (2011) menar att helhetsupplevelsen påverkar hur nöjd kunden är efter besöket. 

Kundnöjdheten menar han i sin tur bidrar till att öka chansen att kunden återkommer, samt att 

denne rekommenderar besöket till fler. 

 

Enligt Van Dijk är 80 procent av våra upplevelser undermedvetna, det behöver därför inte 

alltid vara de stora sakerna som påverkar kunden mest, utan alla delar räknas. Han menar att 

det inte alltid är så att kunden kan peka på vilka olika delar det är som bidragit till den 

positiva känslan som gör att denne vill återkomma utan det är helheten som spelar roll. För att 

skapa en bra helhetsupplevelse hos kunden är det av vikt att centrumledningen arbetar med 

alla de olika delar som påverkar kunden, exempelvis sinnesstimuli är viktigt då det, enligt 

Hultén et al (2011), är genom sinnesintryck som njutning och upplevelser skapas. Vid 

användandet av sinnesintryck är det dessutom av vikt att intrycken som kunden får stämmer 

överens med den helhetskänsla som centrumledningen vill förmedla, liksom att ledningen 

fokuserar på alla besökarens sinnen då Hultén et al (2011) dessutom menar att de även 

påverkar varandra. Det är även viktigt att se till kundens behov och att erbjuda exempelvis 

aktiviteter och events för att påverka att kundens helhetsupplevelse blir positiv och att kunden 

uppfattar stadskärnan som en attraktiv plats att besöka. 

 

5.3 Balanserat styrkort 

Som vi tidigare nämnt är det nödvändigt att olika intressenter inom stadskärnan och 

cityhandeln samverkar för att lyckas utveckla en attraktiv handelsplats, denna 

samverkansgrupp har vi valt att kalla för centrumledningen. Eftersom detta är ett komplext 

arbete, krävs det någon form av styrning för att lyckas och vi har valt att använda oss av ett 

balanserat styrkort. Detta visar tydligt hur olika delar och målsättningar inom stadskärnan hör 

samman och påverkar varandra.  
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Då vi har en generell bild av vad som kan vara av vikt att arbeta med i en samverkangrupp, 

och hur målsättningar kan se ut i arbetet för en attraktiv stadskärna, har vi skapat ett förslag på 

hur ett balanserat styrkort för en centrumledning skulle kunna se ut.  

 

Ett balanserat styrkort ska vara skapat i enlighet med organisationens strategi, enligt Kaplan 

& Norton (1996). Då vi inte har någon specifik strategi att arbeta med, för att ta fram ett mera 

exakt styrkort för en centrumledning i en viss stadskärna, kan vårt förslag innehålla både 

strategiska och icke strategiska målsättningar (Kaplan, Petersen & Samuels, 2012). De 

områden vi har identifierat och målsatt anser vi är viktiga. De är antagligen av vikt för de 

flesta stadskärnor, men kanske i varierande grad beroende på vision och strategi i den 

specifika stadskärnan.  

 

När centrumledningen skapat en vision och satt upp mål i en strategikarta är nästa steg, enligt 

Petri & Olve (2014) att skapa ett balanserat styrkort. Innan en centrumledning börjar utveckla 

sitt balanserade styrkort, bör de, i enlighet med Schmitt (2011), fundera över vilken målgrupp 

de som stadskärna vill tilltala, för att på så sätt fokusera sina målsättningar och nå ut till 

kunden på rätt sätt. Vi har tagit fram ett förslag på ett mer allmänt balanserat styrkort över 

attraktiv stadskärna och cityhandel, med möjlighet för den enskilda centrumledningen att 

vidareutveckla de enskilda målen.  

 

Ett balanserat styrkort är, enligt Kaplan (2001), ett verktyg som ledningen kan arbeta med när 

det gäller styrningen inom en organisation. Här lyfts de olika perspektiven fram och de 

viktigaste aspekterna under dessa. Vi har i enlighet med Olve & Petris (2014) förslag utgått 

från Kaplans mall för ett balanserat styrkort, men anpassat detta för att passa vårt syfte. För att 

anpassa det balanserade styrkortet så att det passar en centrumledning har vi gjort en del 

förändringar. I Kaplans (2001) klassiska balanserade styrkortet så är exempelvis det 

finansiella perspektivet viktigast och detta mäter de ekonomiska delarna inom organisationen. 

Innehållet i det finansiella perspektivet i vår modell, mäter inte i första hand de ekonomiska 

bitarna för centrumledningen utan vi har istället valt att använda oss av mått som i sin tur kan 

leda till ekonomisk vinst för de individuella aktörerna inom stadskärnan. Det huvudsakliga 

finansiella målet menar vi då är att öka antalet besökare. Den målsättningen har vi brutit ner 

till mätbara mål, fördelade på kort och lång sikt. I vår modell är inte heller det finansiella 

perspektivet det viktigaste utan vi har i vårt balanserade styrkort valt att lägga till ytterligare 

ett perspektiv, som vi menar är en viktig röd tråd mellan alla olika delarna i verksamheten och 
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detta kallar vi för samarbetsperspektivet.  Enligt vår forskning är nämligen samarbetet mellan 

olika instanser så som centrumledning, handlare, fastighetsägare, destinationsbolag, kommun 

och politiker av vikt för att kunna nå målet att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. 

Detta för att alla med gemensamma krafter skall kunna arbeta för att nå de uppsatta målen. Vi 

har dessutom valt att ändra på perspektivet över kunden till att gälla besökare, då vi i detta 

arbete valt att titta på stadskärnan i sin helhet och inte till de enskilda butikerna. De perspektiv 

vi då anser skall vara med i vårt balanserade styrkort över en attraktiv stadskärna och 

cityhandel är följande: 

 

·         Besöksperspektiv 

·         Processperspektiv 

·         Samarbetsperspektiv 

·         Finansiellt perspektiv 

·         Utvecklingsperspektiv 

 

Måtten i ett balanserat styrkort måste, enligt Petri & Olve (2014) kunna härledas till allas 

vardag och beskriva ansvar. 15-20 mått fördelade inom de olika perspektiv som används, 

menar de, är lämpligt, används för många eller krångliga mått skapar det förvirring. Vi har 

valt att förenkla detta ytterligare, för att tydliggöra centrumledningens målsättningar för en 

attraktiv stadskärna och cityhandel, genom att presentera det balanserade styrkortet i två delar. 

Där del ett visar de övergripande målsättningarna och del två visar både kort- och långsiktiga 

målsättningar. 

 



67 
 

 

Figur 5.4 Balanserat styrkort över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa:egen) 

 

Vårt balanserade styrkortet menar vi fungerar som en övergripande bild över målsättningar 

för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. Eftersom exempelvis Petri & Olve (2014) 

menar att de olika målsättningarna hör samman och att de påverkar varandra, så har vi valt att 

presentera dem i ett flöde. En centrumledning som arbetar för att skapa motiverade och aktiva 

aktörer inom stadskärnan, i enlighet med teori och empiri, behöver arbeta med delaktighet, 

interaktion och delmål samt att få alla intressenter som deltagare i stadens samverkansgrupp. 

Inom gruppen, menar våra respondenter också att det är lättare att skapa samarbete mellan de 

olika aktörerna inom stadskärnan samt att få alla att arbeta mot samma mål. 

 

För att lyckas skapa attraktionskraft, är således att samarbete vitalt för att få exempelvis en 

attraktiv butikmix, för att skapa events och andra upplevelser som lockar besökaren och för att 

ge denne en positiv helhetsupplevelse. Om centrumledningen lyckas med detta kommer också 

antalet besökare att öka eftersom de känner en attraktion. Om alla aktörer inom stadskärnan i 

sin tur arbetar mot samma mål och kan erbjuda besökaren det som denne vill ha kommer 

också antalet besökare som faktiskt blir kunder i de enskilda butikerna att öka. Om alla 

dessutom förstår vikten av att ge besökaren en upplevelse vid besöket eller att helt enkelt göra 

shoppingen till en upplevelse så kommer dessutom andelen nöjda kunder, enligt Hultén et al 

(2012), att öka. Nöjda kunder kommer dessutom i sig öka antalet besökare till stadskärnan, 

eftersom nöjda kunder enligt exempelvis Schmitt (2011) återkommer och rekommenderar 

besöket till andra. Även om individen hade för avsikt att besöka en speciell butik eller 

aktivitet menar Ahlgren, genom sin undersökning, att denna även besöker flera andra butiker. 
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När aktörerna inom stadskärnan och cityhandeln i sin tur uppnår sina delmål och upplever 

nöjda kunder menar exempelvis Kotter (1998) också att de känner sig motiverade. 

 

Då stadskärnan och cityhandeln lyckats öka antalet besökare i stadskärnan, ökar antalet 

besökare som i sin tur blir kunder i de enskilda butikerna, något som ökar motivationen hos 

aktörena inom stadskärnan samt ökar andelen nöjda kunder, vilket i sin tur ökar antalet 

besökare till stadskärnan och attraktionskraft har skapats! 

 

5.4 Målkort 

Som ett ytterligare underlag och hjälpmedel till det balanserade styrkortet har vi, som vi 

tidigare nämnt, tagit fram ett komplement till det balanserade styrkortet där vi presenterar de 

vardagliga målsättningarna, vi har liksom i Petri & Olves (2014) exempel från Gröna Lund, 

valt att kalla detta för målkort. I detta målkort tar vi upp förutom målsättningar även upp 

exempel på olika mått som en centrumledning kan använda sig av för att säkerställa sina 

målsättningar. Vi kommer dock inte gå närmare in på åtgärder för att dessa målsättningar 

skall nås. Målkortet skapar extra delaktighet för deltagarna inom centrumgruppen och visar på 

hur de olika målsättningarna hör ihop och visar ansvarsområden. Vårt målkort skall ses som 

ett exempel på målsättningar och mått inom stadskärnan och cityhandeln, då detta naturligtvis 

måste anpassas efter den individuella kommunens förutsättningar. 

Vi har nämnt tidigare att det finns olika dimensioner i en stadskärna, och det i kombination 

med det faktum att måtten i ett balanserat styrkort ska vara relevanta, gör att vi har skapat två 

olika målkort. Ett målkort för uppföljning varje månad - “Var-dags-mål” och ett där vi samlat 

mer övergripande mål på årsbasis - Årsmål - för centrumledningen. 

 

Med målkort som är tänkta att arbetas med varje dag, hela tiden, anser vi att det kommer 

skapas aktiva aktörer inom stadskärnan, genom ett ökat samarbete, större delaktighet och 

möjligheter att påverka stadskärnans framgång och attraktivitet.  
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Figur 5.5 Målkort -Var-dags-mål - över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa: egen) 
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Figur 5.6 Målkort -Årsmål - över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa: egen) 

 

Innehållet i det finansiella perspektivet handlar om mål som i sin tur kan leda till en 

ekonomisk vinst för de olika intressenterna, även om detta inte i ett första skede är det 

viktigaste i detta perspektiv. I detta perspektiv mäts dock även de rent ekonomiska bitarna. 
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Det huvudsakliga finansiella målet, menar vi, är att öka antalet besökare. Den målsättningen 

har vi brutit ner till mätbara mål, fördelade på kortsiktiga och långsiktiga enligt nedan. 

 

Var-dags-mål i det finansiella perspektivet 

 Öka antalet besökare - mäta andelen av destinationens besökare som besöker 

stadskärnan, mäta antalet besökare vid speciella evenemang eller vid speciella 

aktiviteter. 

 Öka ekonomiska bidragen - mäta andelen ekonomiska medel utifrån antal medlemmar 

i samverkansgruppen (ägare, bidragsgivare etcetera). 

 Öka andelen lönsamma butiker - ett mått på vad det ger att vara med i 

centrumföreningen - hur stor andel nya kunder har centrumledningen lockat till 

stadskärnan? (För att skapa en bild av de enskilda butikernas lönsamhet i helheten) 

 

Årsmål i det finansiella perspektivet 

 Säkerställa de ekonomiska bidragen, för ytterligare utveckling. 

 Öka antal nyetableringar - mäta antalet nya butiker, restauranger, café eller liknande 

 Säkerställa nöjdkundindex (NKI) - mått på tillgänglighet, faciliteter, parkering, 

komfort etcetera 

 

I vår övergripande modell för balansen i målkortet är nästa perspektiv besökare. Här har vi 

valt att ta med nedanstående mål. 

Var-dags-mål i besöksperspektivet 

 Genomföra events och aktiviteter - Mäta resultat i anslutning till dessa, ökade antalet 

besökare, vad tyckte kunderna etcetera. 

 Skapa aktiviteter - Mäta hur många som deltar, både handlare och besökare. 

 

Årsmål i besöksperspektivet 

 Få nöjda kunder - kundmått (NKI) på helhetsupplevelse av stadskärnan 

(sinnesupplevelser, besökarens intryck, bemötande, atmosfär i stadskärnan samt i 

vilken grad besökaren vill rekommendera besöket till andra) 

 Säkerställa en attraktiv butikmix - Mäta om butikmixen är attraktiv för den tänkta 

målgruppen 

 Erbjuda attraktiva events och aktiviteter - målsättning för antal och typ av 

aktivitet/event samt kundnöjdheten 
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Efter besöksperspektivet i vår övergripande modell kommer processperspektivet. Här har vi 

koncentrerat oss på förbättringsområden och åtgärder.    

 

Var-dags-mål i processperspektivet 

 Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att motivera aktörer och skapa gemenskap. 

 Mäta antalet som erbjuds samt antalet deltagare 

 Vara uppmärksamma på kundbemötande - Mäta hur kunden upplever besöket  

 Tillgodose kundbehov, kan exempelvis vara öppettider och information 

 

Årsmål i processperspektivet: 

 Säkerställa ett bra kundbemötande hos alla - Mäta med hjälp av exempelvis mystery 

shopping och NKI. 

 Utbilda inblandade aktörer inom stadskärnan, ta fram relevanta ämnen som hjälper till 

att uppfylla målsättningarna. - Mäta antalet deltagare och ickedeltagare vid dessa 

tillfällen 

 Vara uppdaterad på omvärld och marknad, omvärldsanalys 

 

Perspektivet efter process är utveckling. Faktorer som behöver uppmärksammas för 

förändring och/eller förbättring. 

 

Var-dags-mål i utvecklingsperspektivet 

 Skapa interaktion och delaktighet - skapa dialog och delaktighet med och mellan 

aktörer. Ge utrymme för tankar och idéer genom forum eller undersökningar  

 Mäta i vilken grad aktörerna känner sig delaktiga 

 

Årsmål i utvecklingsperspektivet 

 Vara bättre/lika bra som konkurrenterna - Benchmarking - Mäta om något saknas eller 

är en tillgång att utveckla och förvalta 

 Anpassning efter marknaden - Omvärldsbevakning 

 Erbjuda bättre events & aktiviteter - Mäta i NKI, vad önskas 

 

Slutligen har vi det perspektiv som vi själva lagt till då vi inser att detta är den viktigaste 

delen för att en centrumledning ska fungera, samarbetsperspektivet. 
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Var-dags-mål i samarbetsperspektivet 

 Skapa gemenskap, exempelvis öppenhet, hjälpsamhet, gemensamma öppettider, 

erbjudanden och presentkort - Mäta aktörernas upplevelse av detta 

 Skapa delaktighet - Mäta deltagande i aktiviteter  

 Skapa möjlighet att påverka - Mäta deltagarnas upplevelse av detta och dess faktiska 

påverkan  

 

Årsmål i samarbetsperspektivet 

 Alla deltar i samverkansgruppen - Mäta antal medlemmar i centrumgruppen kopplat 

till antalet intressenter/aktörer 

 Erbjuda relevanta utbildningar - Mäta antal utbildningar, antal deltagande av 

medlemmar samt i vilket utsträckning de varit till faktisk nytta 

 Öka kunskapen bland medlemmar genom samarbete och utbyte av erfarenheter - Mäta 

inblandades upplevelse av detta 

 Attrahera nyetableringar - Mäta antalet nyetableringar samt mäta vad dessa tillfört 

stadskärnan 
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6. SAMMANFATTNING & SLUTSATS 

Här kommer vi sammanfattat svara på våra forskningsfrågor och vårt syfte. 

 

6.1 Styrning 

Genom denna uppsats har vi kommit fram till att den viktigaste faktorn för att en kommun 

skall lyckas med skapa en attraktiv stadskärna och en välfungerande cityhandel är samverkan. 

Inom stadskärnan finns många olika intressenter och det är av vikt att dessa samarbetar mot 

gemensamma mål, med stadskärnan som varumärke - Alla måste vara med! Detta är dock ett 

komplext arbete och därav behövs någon form av styrning för att de skall lyckas. Det finns 

många olika styrhjälpmedel att använda sig av, men vi har valt att i detta arbete titta mer 

konkret på hur ett balanserat styrkort kan användas till detta, då det finns en tydlighet som 

visar hur målsättningar inom en organisation hänger samman och påverkar varandra samtidigt 

som det är anpassningsbart för att passa syftet med styrningen.  

 

6.2 Strategikarta 

För att göra detta tog vi först fram en strategikarta, där vi identifierade ett antal målsättningar.  

Finansiella perspektivet - Öka lönsamheten i stadskärnan, öka antalet besökare, långsiktighet 

samt skapa attraktionskraft. Processperspektivet - Attrahera företag, förutse kundens 

behov,  tillgodose kundens behov, kundbemötande samt att motivera aktörerna inom 

stadskärnan. Utvecklingsperspektivet - Events & aktiviteter, upplevelser i stadskärnan, 

interaktion, atmosfär i stadskärnan och motivation. Kundperspektivet - attraktiv butikmix, 

lättillgänglighet, upplevelser, naturlig mötesplats samt attraktiv plats att besöka. 

 

6.3 Målsättningar och balanserat styrkort 

 

 

Figur 6.1 Balanserat styrkort över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa:egen) 
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Utifrån strategikartan tog vi sedan fram ett balanserat styrkort. För att skapa en enklare 

utformning och framtoning av det balanserade styrkortet, har vi valt att presentera de mer 

övergripande målen som vi kommit fram till genom detta arbete, i ett flöde i det balanserade 

styrkortet. Detta för att vi menar att det blir lättare att överblicka, se sambandet mellan de 

olika målsättningarna och de olika perspektiven, för att huvudmålen tydliggörs ytterligare. 

Den andra delen har vi valt att kalla för målkort och detta kan ses som ett komplement till det 

mer övergripande styrkortet, där vi tar upp mer mätbara målsättningar utifrån både ett 

vardags- och ett årsperspektiv. 

 

Genom detta arbete har vi således kommit fram till några viktiga målsättningarna (de 

övergripande målen) för att utveckla och att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel.  

Dessa är; 

 Motiverade och aktiva aktörer inom stadskärnan 

 Ökat samarbete inom stadskärnan 

 Öka antalet besökare 

 Öka andelen besökare som blir kunder 

 Öka andelen nöjda kunder. 

Om dessa målsättningar uppfylls menar vi att attraktionskraft skapas i stadskärnan och 

cityhandeln. 

 

6.4 Uppsatsen bidrag 

Det teoretiska bidraget med denna uppsats är att det finns ett antal målsättningar som är 

viktiga att arbeta med för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel. Det praktiska 

bidraget är ett balanserat styrkort samt målkort som centrumledare och samverkansgrupper 

kan använda sig av i arbetet med att utveckla och skapa attraktionskraft till stadskärnan och 

cityhandel i sin kommun. 

 

6.5 Rekommendationer 

Genom de resultat och slutsatser vi kommit fram till i detta arbete är våra rekommendationer 

att centrumledningen för att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel i sin stad arbetar 

fram en vision samt en målgrupp. Vi rekommenderar dessutom att de arbetar utifrån de 

målsättningar som vi presenterat via vårt balanserade styrkort samt målkort samt tar fram 

egna målsättningar som de anser vara av vikt. Om de lyckas knyta samman de olika 
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målsättningarna, menar vi att de kommer att skapa attraktionskraft till stadskärnan och 

cityhandeln som helhet och att stadskärnan kan bli en naturlig mötesplats i staden. 

Aktiva aktörer och samarbete mellan dessa i en stadskärna är nödvändigt för att nå framgång.  

 

 

 

 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i detta arbete valt att undersöka hur en attraktiv stadskärna och cityhandel kan skapas 

utifrån ett managementperspektiv, där vi tittat på hur centrumgrupper och centrumledning kan 

arbete. Därav har vi också valt att se på stadskärnan som helhet och inte gått in på hur de 

enskilda butikerna kan arbeta. Ett förslag till fortsatt forskning anser vi kan vara att se hur den 

enskilda butiken påverkas av att vara med i en centrumgrupp och om och hur de tjänar på 

detta. En annan möjlighet till fortsatt forskning är att, tillsammans med en stadskärna, införa 

en tydlig strategi och arbeta med målkort för att påvisa den faktiska effekten av att arbeta med 

strategi och balanserade styrkort. 
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Figur 5.2 Strategikarta över attraktiv stadskärna (Källa: egen) 
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Figur 5.4 Balanserat styrkort över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa:egen) 

Figur 5.5 Målkort -Var-dags-mål - över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa: egen) 

Figur 5.6 Målkort -Årsmål - över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa: egen) 

Figur 6.1 Balanserat styrkort över attraktiv stadskärna och cityhandel (Källa:egen) 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Frågor vid mailintervjuer med Jerker Söderlind och Marcus Van Dijk 

1. Vad är en attraktiv butikmix i stadskärnan enligt dig och hur bör man arbeta för att uppnå 

denna? 

2. Hur bör de allmänna ytorna mellan butiker/torg etc. bäst utnyttjas? 

3. Hur kan man arbeta med kundupplevelser i City? 

4. Hur kan man arbeta med sinnesstimuli i City? 

5. Hur tänker ni kring parkering, bör de kosta för kunden? 

6. Bör det finnas allmänna toaletter, bör dessa kosta för kunden? 

7. Hur mäter man på bästa sätt kundnöjdheten? 

8. Arbetar ni någonting med pop-up butiker och fungerar detta i så fall bra? 

9. Övriga tankar kring att skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel 

Frågor vid telefonintervju 1 med Maria Fors och Björn Mårtensson 

Hur tänker ni kring: 

- butikmix? 

- ytorna mellan butiker samt torg 

- upplevelser? 

- sinnesstimuli? 

- parkeringar och bilar? 

- toaletter 

- Kundnöjdhet 

Övriga element som är viktigt för att lyckas skapa en attraktiv stadskärna och cityhandel 
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Bilaga 2 

Frågor vid telefonintervju 2 med Maria Fors och Björn Mårtensson 

- Arbetar ni med någon strategi? 

- Hur arbetar ni med målsättningar? 

- Använder ni någon form av ekonomisk styrning? 

- Hur delaktiga är butiker/butiksägare? 

- Hur håller man motivationen och delaktigheten uppe? 

- Mäts kundnöjdheten?                                                                        

- Arbetar ni tillsammans med närliggande köpcentrum/handelsplatser? 

Frågor vid personliga intervjuer (separata) med Hugo Bodenmalm och Camilla Ahlgren, Ikano Fastighet 

- Vem tar initiativet till ett nytt köpcentrum? 

- Hur inblandad är kommunen? 

- Hur mycket inblandade är andra butiksägare i området? 

- Hur tänker ni kring: 

                     - butiksmix? 

                     - kundupplevelse? 

                     - “helhet” för kund? 

                     - locka kund till köpcentrumet? 

                     - påverkan av e-handel? 

- Var väljer Ikano att etablera sina köpcentrum? 

Frågor vid mailintervju med Catharina Löfgren 

- Är ert köpcentrum framgångsrikt? 

- Vad arbetar ni med för målsättningar? 

- Finns det någon köpcentrumledning? 

- Om ja, hur arbetar den tillsammans med butikerna för att locka kunder? 

- Samarbete med andra handelsplatser? 

- Hur marknadsför ni er? 

- Vad är er styrka? 

- Genomför ni aktiviteter/events? 

- Om ja, följer ni upp dem? 

- Hur tänker ni kring helhet för kund? 

- Vad tror ni är viktigast för kunden? 

 

 

 

Bilaga 3 

Målkort över attraktiv stadskärna och cityhandel 
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