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Sammanfattning 
 
Inledning  

Det är viktigt att ledningen i ett företag mäter och uppmärksammar många aspekter av sin 

omgivning för att företaget skall bli framgångsrikt. Tanken med det balanserade styrkortet är 

att hela organisationen eller företaget skall kunna styras mot ett mer målinriktad beteende där 

styrkortet fungerar som kommunikationsmedlet. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla/ta fram ett förslag till ett balanserat styrkort åt Hotell 

Stockholm.  

 

Metod/material  

Metoden är grundad på kvalitativa tillvägagångssätt och fyra intervjuer med företrädare för 

Hotell Stockholm har genomförts. Frågan om etiska överväganden gjorde att vi erbjöd 

respondenterna att vara anonyma samt att anonymisera Hotell Stockholm. 

 

Resultat 

Vi påvisar att varje respondent har kunnat bidra med värdefull information och olika 

synvinklar, detta har varit betydelsefullt för vårt syfte. Undersökningen visade att Hotell 

Stockholms vision och affärsidé inte är något som är nedskrivet. Det finns specifika 

mål/strategier för de olika avdelningarna på hotellet men dessa är mer eller mindre uttalade. 

Det balanserade styrkortet är inte något som Hotell Stockholm arbetat medvetet med, men 

samtliga respondenter är positiva till det balanserade styrkortet och ser ett behov att ta fram 

ett förslag åt Hotell Stockholm.  

 

Slutsats 

Vi hoppas att förslaget som vi arbetat fram kan vara till hjälp för ett eventuellt införande av 

styrkortet. Hotell Stockholm arbetar idag mer eller mindre omedvetet med de olika 

perspektiven men vi hoppas på att kunna konkretisera och hjälpa hotellet att få en tydligare 

struktur och arbeta mer medvetet med det balanserade styrkortet.  

 
 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Mått, Mål 



 
 

 

Abstract 
 
Introduction 

It is important that the management of a company measures and draws attention to many 

aspects of their environment to the company to be successful. The idea of the balanced 

scorecard is that the entire organization or company should be guided towards a more targeted 

behavior where the balanced scorecard acts as a communication medium. 

 

Aim 

The aim of this study is to develop / produce a suggestion for a balanced scorecard for "Hotel 

Stockholm." 

 

Method and material 

The method is based on qualitative approaches and four interviews with representatives of 

Hotel Stockholm have been completed. The question of ethical considerations meant that we 

offered respondents to remain anonymous and anonymize Hotel Stockholm. 

 

Result 

We demonstrate that each respondent has been able to contribute with valuable information 

and different points of view, this has been important for our aim. The study revealed that 

Hotel Stockholm's vision and mission is something that is not written down. There are 

specific objectives / strategies for the various departments in the hotel but they are more or 

less pronounced. The balanced scorecard is not something that Hotel Stockholm worked 

consciously with, but all respondents are in favor of the balanced scorecard and see a need to 

develop a suggestion for Hotel Stockholm. 

 

Conclusion 

We hope that the suggestion that we have developed can be helpful for the possible 

introduction of the scorecard. Hotel Stockholm currently works more or less unaware with the 

different perspectives, but we hope to clarify and help the hotel to get a clearer structure and 

work more consciously with the balanced scorecard. 
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1. Inledning  

Föreställ dig att du kliver in hos flygkaptenerna i cockpit på ett flygplan och ser ett enda 

instrument och följande konversation följer: 

 

Fråga: Det förvånar mig att se att ni bara flyger planet med ett enda instrument. Vad mäter 

det? 

Svar: Hastigheten. Jag arbetar intensivt just med hastighet under denna flygning. 

Fråga: Det är bra, hastigheten är säkert viktig. Men höjden då? Vore det inte bra att ha en 

höjdmätare? 

Svar: Jag fokuserade på att arbeta med höjden på de senaste flygningarna så jag känner mig 

rätt bra på det nu. Nu försöker jag koncentrera mig på att hålla rätt hastighet i luften. 

Fråga: Men jag upptäckte att du saknar bränslemätare? Det vore väl ganska bra att ha en 

sådan? 

Svar: Jo, visst är bränslet viktigt men jag kan inte koncentrera mig på att göra många saker 

bra samtidigt, så under denna flygning fokuserar jag på hastigheten. När jag väl blivit duktig 

på hastigheten och höjden tänker jag koncentrera mig på bränsleförbrukningar under 

nästkommande flygningar. (Kaplan & Norton, 1999, s11) 

 

Efter en sådan här konversation är risken ganska stor att ingen skulle vilja flyga med detta 

plan. Även om piloten gjorde ett toppjobb gällande hastigheten skulle man vara orolig över att 

krascha med ett högt berg eller att bränslet tar slut. Pga. av den komplexa uppgiften att 

navigera ett flygplan behöver piloter detaljerad information om många aspekter av 

flygningen. Att piloten endast fokuserar på ett instrument är katastrofalt (Kaplan & Norton, 

1992). På motsvarande sätt är det viktigt att ledningen i ett företag mäter och uppmärksammar 

många aspekter av sin omgivning för att företaget skall bli framgångsrikt. Idag konkurrerar 

företagen i en allt mer komplex miljö, därför är en noggrann förståelse av målen och de 

metoder som behövs för att uppnå målen avgörande (Nordstrand & Högsta, 2000). 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs relevanta begrepp för att få en förståelse för uppsatsens syfte. 

Inledningsvis presenteras ekonomistyrning följt av en beskrivning av vad ett balanserat 

styrkort är. Vi presenterar utvecklingen av ett balanserat styrkort och modellens uppbyggnad. 

Slutligen tar vi upp exempel på balanserat styrkort inom hotell men även den kritik som 

riktats mot det balanserade styrkortet. 

2.1 Traditionell styrning (ekonomistyrning) 

Johanson, Ax och Kulvén (2005) menar att styrning handlar om att få företagets 

organisatoriska enheter och dess medarbetare att i sitt arbete sträva mot de mål som företaget 

har fastställt. När det är mål av ekonomiskt slag samlas de insatser som görs under begreppet 

ekonomistyrning. En ökad internationell konkurrens och snabb teknisk utveckling ställer 

högre krav på hur en organisations verksamhet styrs.  

Den traditionella styrningen fokuserar mestadels på finansiella mått inom organisationen och 

de metoder och modeller som används i den traditionella styrningen anses vara alltför 

kortsiktiga och fokuserar inte på vad som är på väg att hända inom organisationen utan vad 

som redan hände för tre månader sedan (Hallgårde & Johansson 1999). Olve, Roy och Wetter 

(1999) menar vidare att denna typ av information kan bidra till att de anställda agerar på ett 

sådant sätt som inte överensstämmer med de strategiska målen som finns inom 

organisationen. Hallgårde och Johansson (1999) anser att även om det vanligtvis är de 

finansiella målen som brukar vara företagets viktigaste mål finns det en utveckling mot en 

ökad betydelse av icke-finansiella mål (verksamhetsstyrning). Aspekter så som nöjda 

medarbetare och kunder anses bidra till att de finansiella målen i slutändan ändå uppfylls. 

2.3 Från Ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning kan ses som en utveckling och en reaktion på 

ekonomistyrningsbegreppet (Almqvist, Holmgren, Johansson & Mårtensson 2012).  

Allt fler företag började tidigt inse att det krävdes en mer fullständig rapportering om 

verksamhetens olika delar för att vara konkurrenskraftig. Olve m.fl. (1999) menar att ett 

företags strategi som bygger på att de anställda ska kontrollera och styra processer som 

tillfredsställer kundens behov ligger inte i linje med det kortsiktiga tänkande som lätt blir 

följden om man endast fokuserar på finansiella mått. Kaplan och Norton (2007) menar att de 

icke-finansiella måtten är väldigt värdefulla eftersom de förutspår framtida finansiella 

prestationer istället för att bara presentera vad som redan har hänt. Almqvist m.fl.(2012) anser 
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att ekonomistyrningen under de senaste decennierna har fått mycket kritik av både forskare 

och praktiker, eftersom den inte anses ge den information som är tillräcklig som underlag för 

att fatta riktiga beslut. Olve m.fl. (1999) anser att den traditionella styrningen enbart fokuserar 

på organisationens finansiella del men intresset för nya styrmodeller har ökat under de senare 

åren. Det gäller då att hitta en styrmodell som alla i organisationen förstår (Hallgårde & 

Johansson, 1999). Almqvist m.fl. (2012) menar att ekonomistyrning i huvudsak utgår från en 

presentation av verksamheten i monetära enheter, finansiella mått, medan 

verksamhetsstyrningen istället utgår från att komplettera finansiella mått med icke-finansiella 

dito. Medan många författare talar om att gå från verksamhetsstyrning till ekonomistyrning 

menar Olve m.fl.(1999) att det rör sig om ekonomi i en djupare mening än den annars lite 

slarviga vardagsbetydelsen pengar. God ekonomi betyder god hushållning med resurser och 

idag är företag så mycket mer än ett satsat penningkapital.  

2.4 Det Balanserade styrkortet 

What you measure is what you get (Kaplan & Norton, 1992). 

Ett exempel på moderna styrmodeller som använts vid verksamhetsstyrning är det 

balanserade styrkortet. Denna modell utvecklades som en reaktion mot ekonomistyrningens 

förlorade relevans. Upphovsmännen Kaplan & Norton beskrev i deras första artikel att den 

ekonomiska redovisningen behövde kompletteras med icke-finansiella mått eller nyckeltal
1
 

(Almqvist m.fl. 2012). Tanken med ett styrkort är att hela organisationen eller företaget skall 

kunna styras mot ett mer målinriktad beteende där styrkortet fungerar som 

kommunikationsmedlet. Genom att gå längre än den traditionella beräkningen av företagets 

finansiella prestation, har konceptet gett en generation av ledare en bättre förståelse av hur 

deras företag egentligen går (Kaplan & Norton, 2007).  

 

Det är ingen nyhet att företag använder sig av andra mått än pengar. Ett exempel på detta är 

nyckeltal som används flitigt. Skillnaden med ett balanserat styrkort blir istället att fokus 

ligger på en medvetet vald och överblickbar skara mått, och att dessa sedan används för att 

komma överens om och kommunicera strategisk inriktning (Olve m.fl. 1999). Avsikten med 

det balanserade styrkortet är alltså att koppla den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen till 

företagets vision och övergripande strategier (Kaplan & Norton, 1999). Olve m.fl. (1999) 

menar att det balanserade styrkortet används för att skapa ”balans” mellan olika perspektiv. 

                                                        
1 Nationalencyklopedin(2012) definierar nyckeltal som ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger mått 

på den ekonomiska situationen i ett företag, t.ex. mått på räntabilitet, likviditet, soliditet och effektivitet. 
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På så sätt blir den valda balansen ett uttryck för strategiska val för verksamheten. Bourne och 

Bourne (2000) påvisar att det främsta syftet med att införa ett system för prestationsmätning 

är att förbättra sin verksamhet – och det finns bevis som visar att så är fallet. Bourne och 

Bourne (2000) redogör för en studie gjord av Lingle och Scheiman som visar att företag som 

infört det balanserade styrkortet presterade bättre än andra i tre viktiga aspekter. De upplevs 

som industriella ledare, vilket ger en högre avkastning och de är även skickliga på att hantera 

förändringar (Bourne & Bourne, 2000). Nordstrand och Högsta (2000) menar att tack vare att 

det balanserade styrkortet har fyra fokusområden som balanserar mot varandra hamnar inte 

bara ekonomin och kunder i centrum utan också medarbetarna. De menar också på att det 

balanserade styrkortet gör det möjligt för både företagsledningen och medarbetarna att skapa 

sig en helhetsbild och inse hur olika faktorer måste vägas mot varandra för att företaget ska 

bli framgångsrikt. Målet med det balanserade styrkortet är; bättre ekonomi, nöjdare kunder, 

ökad effektivitet samt utveckling (Nordstrand & Högsta 2000).  

 

Kaplan och Norton menar i sin första artikel som publicerades 1992 att ledarskapet måste 

översätta företagets övergripande mål till varje avdelning. Det bidrar i sin tur till att 

personalen har en tydlig och klar bild av vad som förväntas och krävs av dem för att företaget 

skall lyckas. Hallgårde och Johansson (1999) menar att ett problem som oftast uppstår i ett 

företag eller organisation är att medarbetarna inte kan koppla strategin till avdelningens, 

gruppens eller individens mål. En vanlig kommentar bland medarbetarna är att ” det låter fint 

men vad betyder det egentligen”? De menar vidare att det balanserade styrkortet är bra då det 

gör det möjligt att bryta ner företagets strategi i konkreta handlingar. Detta för att sedan kunna 

förbättra de olika måtten för styrkortet. Det är viktigt att företaget tittar såväl framåt som 

bakåt eftersom detta ger utrymme för både flexibilitet och långsiktighet. 

2.5 De fyra perspektiven  

Enligt Kaplan och Nortons (1999) ursprungsmodell utgår de från fyra perspektiv; de 

finansiella, kund, process och lärande (se Figur 1). För vart och ett av de fyra perspektiven 

formuleras mål, mått, konkreta målsättningar och handlingsplaner och bakom dessa fyra 

ligger en uttalad vision och strategi (Olve m.fl 1999). Det balanserade styrkortet tillåter ledare 

att se på organisationen från fyra viktiga perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Bourne och 

Bourne (2000) påvisar att genom att ha fyra olika perspektiv främjar det balanserade 

styrkortet en mer övergripande syn på verksamheten. Hallgårde och Johansson (1999) 

framhåller samtidigt att en del företag kan klara sig med färre perspektiv medan andra 
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behöver fler perspektiv. Lindvall (1997) är en av författarna som anser att fler perspektiv 

behövs genom att dela upp lärandeperspektivet i två; medarbetare och utveckling. När 

medarbetarmåtten sätts i eget perspektiv visar företagen på hur viktiga de anställda är och vad 

de betyder för att verksamheten skall utvecklas. Kaplan och Norton (1999) talar om ett 

kretslopp som beskriver att runt de styrkort som samlar de fyra perspektiven rör sig en 

fortlöpande process där styrkortet har som uppgift att lyfta fram vad som är viktigast att 

vårda. Kaplan och Norton (1999) menar vidare att genom att skapa mått under varje titel kan 

inget viktigt område undgås. De betonar också att det balanserade styrkortet i sig bara är ett 

ramverk och det talar inte om vad de specifika måtten skall vara.  

Resultaten från de finansiella måtten är så kallade ”laggins indicators” medan resultatet från 

lärande och tillväxt, interna processer och kunder är ”leading indicators” (Chen, Hsu & 

Tzeng, 2011). Kaplan och Norton (1992) förklarar det som att lärande och tillväxt, interna 

processer och kunder är drivare för framtida finansiella mått, med andra ord är de finansiella 

måtten ett resultat av de övriga måtten. Nedan visas Kaplan och Nortons (1999) 

ursprungsmodell där de fyra perspektiven utgår från visionen och strategin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Det balanserade styrkortets olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). 

2.5.1 Finansiellt perspektiv 

Detta perspektiv svarar på frågan; Hur ska vi se ut i ägarens ögon för att lyckas finansiellt? 

(Kaplan & Norton, 1999). De menar vidare att det finansiella perspektivet fungerar som ett 

övergripande mål för de resterande styrkortsperspektiven och de fastställer även de finansiella 
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prestationerna som förväntas av strategin. Det finansiella perspektivet symboliserar det 

historiska perspektivet och är baserad på fakta så som företagets lönsamhet (Nordstrand & 

Högsta, 2000). Kaplan och Norton (1999) påvisar att de finansiella målen representerar de 

långsiktiga målen inom företaget. Det finansiella perspektivet inkluderar den traditionella 

uppsättningen av mått som ett företag vanligtvis använder för att mäta och rapportera deras 

finansiella resultat, oftast kallad ”lagging indicators” och de mäter utfallet eller resultatet av 

strategier som redan finns på plats (Doran, Haddad & Chow, 2002). Lönsamhet, 

försäljningstillväxt, kassaflöde är några exempel på finansiella mått. Andra exempel på 

viktiga finansiella mått för besöksnäringen inkluderar Room RevPAR, RevPAR index och 

rörelseintäkter (Denton & White, 2000).  

2.5.2 Kundperspektiv 

Detta perspektiv svarar på frågan; Hur uppfattar kunden oss? (Kaplan & Norton, 1999). 

I kundperspektivet av det balanserade styrkortet identifierar företagen dess kunder och 

marknadssegment som det har valt att konkurrera om. Dessa segment är i slutändan källan till 

intäkterna som sedan skall bidra till att företaget uppnår sina finansiella mål (Kaplan & 

Norton, 1999). Olve m.fl. (1999) talar om kundperspektivet som hjärtat i styrkortet. 

Författarna förklarar att det är i detta perspektiv det beskrivs hur och vilka kundvärden som 

ska tillfredsställas och varför kunderna skall vara beredda att betala för dem. Phillips och 

Louvieris (2005) framhåller att förutom att företagen bör vara medvetna om vem/vilka deras 

kunder är så bör de även veta vad de förväntar sig och om de kommer tillbaka. 

2.5.3 Interna processer 

Detta perspektiv svarar på frågan; Var måste vi glänsa? (Kaplan & Norton, 1999) 

I detta perspektiv ska de betydelsefulla framgångsfaktorerna för att lyckas generera de tjänster 

och varor som kunder efterfrågar mätas. Kaplan och Norton (1992)anser att företaget bör 

fastställa vilka kompetenser som de ska sträva efter att ha i organisationen och sedan 

bestämma mått för dessa kompetenser. I Phillips och Louvieris (2005) artikel visade resultatet 

att det är viktigt att investera i personalen. Deltagarna i intervjuerna ansåg att personalen var 

nyckeln till att mäta och utvärdera den interna verksamhetens processer. Det fanns ett tydligt 

fokus på utbildning och utveckling och personalens delaktighet, i syfte att effektivisera den 

interna verksamheten och lyfta fram potentiella problem.  
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2.5.4 Lärande- och utvecklingsperspektiv 

Detta perspektiv svarar på frågan; ”Hur kan vi behålla vår förmåga att förändras och 

förbättras för att förverkliga vår vision?” 

Kaplan och Norton (1996) menar att detta fjärde perspektiv utvecklar mål och mått för att 

driva organisatoriskt lärande och tillväxt. Hallgårde och Johansson(1999) är två år senare inne 

på samma bana då de påpekar att företaget fortlöpande kan uppdatera och kvalitetsutveckla 

den befintliga produkten eller tjänsten och att det finns ett behov av att ständigt utveckla 

verksamheten. Kaplan och Norton (1996) beskriver lärande – och utvecklingsperspektivet 

som en intern värdekedja som börjar med att identifiera vad kunderna behöver, undersökning 

av marknaden för dessa behov, att skapa en produkt eller tjänst för att tillgodose behövt, 

leverera produkten eller tjänsten och slutligen uppföljning. De menar vidare att målen som 

ställs upp i de finansiella, kund och intern-process perspektivet identifierar var organisationen 

måste glänsa för att åstadkomma banbrytande prestation. 

2.5.5 Ett femte perspektiv - Medarbetarperspektivet 

Hallgårde och Johansson (1999) menar att genom att medarbetarnas individuella utveckling 

och betydelse blir synlig, skapas tillit, lojalitet och trygghet. Hallgårde och Johansson (1999) 

liksom Gripne och Ericsson (2002) förklarar viktiga aspekter som skall ingå i 

medarbetarperspektivet. Hallgård och Johannson (1999) menar att fokus skall ligga på 

säkerhet och långsiktighet, lärande och utveckling, utmaningar, medverkan, lojalitet.  att mål, 

styrtal och uppföljning. De vill att företag skall ställa frågan, hur organisationen kan 

säkerhetsställa att medarbetarna utvecklas och trivs så att organisationen tillsammans kan nå 

ett gemensamt mål. Perspektivet innebär att visa sina medarbetare uppskattning genom 

tillexempel belöningar eller bonus. Syftet menar författarna är att utveckla det intellektuella 

kapitalet i företaget. Gripne och Ericsson (2002) menar att stegen ligger i mål, styrtal och 

uppföljning. Med styrtal menas t.ex. personalenkäter som innefattar medarbetarnas 

uppfattning i olika frågor som inkluderar kompetens, delaktighet, arbetsmiljö och 

medarbetarnas tillfredställelse.  

2.6 Den övergripande processen kring det balanserade styrkortet 

Olve m.fl. (1999) menar att genom det balanserade styrkortet får företaget ett värdefullt 

underlag för att löpande ta fram de styrmått som snabbast leder till att företaget når sina mål 

och sin vision. Kaplan och Norton (1999) påpekar att det balanserade styrkortet också är ett 

styrinstrument som stödjer och driver på förändringar i den löpande verksamheten. Den 
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övergripande processen delas upp i fyra delar som både separat och i kombination med 

varandra ska leda till kontinuerlig förbättring och ser ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Balanced Scorecard – processen. (Kaplan & Norton,1996). 

2.6.1 Översättning av vision och strategi 

Olve m.fl. (1999) tycker att det är viktigt att en viss konsensus skapas kring företagets vision 

och strategi eftersom det är svårt att implementera en vision och strategi om det inte går att 

översätta till en kommunicerbar form. Kaplan och Norton (1999) påvisar att syftet är att skapa 

mening och enighet kring visionen och strategin och på så sätt få bättre förutsättningar för att 

arbetet sker i rätt riktning. 

2.6.2 Kommunikation och länkning 

Olve m.fl. (1999) förklarar att idealet i en organisation är att alla vet vad företagets strategi är 

och hur de individuellt och gemensamt kan bidra till att uppfylla visionen i det dagliga 

arbetet. Denna process är till hjälp för ledningen så att de kan kommunicera strategin till olika 

delar i organisationen och vidare länka den till mål hos varje enskild individ. Kaplan och 

Norton (1999) förespråkar att tre instrument bör tillämpas för att förstärka processen 

kommunikation och länkning. Dessa tre är kommunikations-och utbildningsprogram, 

målsättningsprogram och länk till belöningssystem. Belöningssystemet måste spegla 

utvecklingen av samtliga mått i styrkortet om företaget vill lyckas med en förändring av 

företagskulturen. Olve m.fl. (1999) ställer sig frågan när och i vilket skede ett 

belöningssystem ska kopplas med styrkortet. Kaplan och Norton (1999) ger som förslag att 

koppla belöningssystem till måluppfyllelse. Huvudsaken är att medarbetarna blir medvetna 

om vilka mål som måste uppnås för att strategin ska bli framgångsrik. 
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2.6.3 Affärsplanering 

Olve, m.fl. (1999) betonar att de långsiktiga och även de årliga budgetprocesserna måste 

samordnas med den strategiska planeringen. De trycker på problemet som uppstår eftersom 

dessa aktiviteter inte görs av en och samma person. Kaplan och Norton (1999) menar således 

att syftet i denna delprocess är att samordna både de långsiktiga och kortsiktiga 

planeringsprocesserna så att de går mot samma mål och riktning.   

2.6.4 Feedback och strategisk inlärning 

Kaplan och Norton (1999) menar att denna del i processen är den mest nyskapande och 

betydelsefulla i det balanserade styrkortet. Olve m.fl. (1999) framhåller samtidigt att för att 

företag även i framtiden skall vara konkurrenskraftiga måste de hela tiden ifrågasätta sin 

strategi. Speciellt eftersom organisationer idag agerar i en miljö som är turbulent. Kaplan och 

Norton (1999) förklarar att detta betyder att ledningen är i stort behov av feedback för att 

kontinuerligt justera sina strategier. Företag bör diskutera om den långsiktiga strategin ska 

ligga fast eller bör ändras och/eller om de kortsiktiga målen ska justeras (Olve m.fl.1999) 

2.7 Utveckling av ett balanserat styrkort – 10 steg 

Olve m.fl. (1999) redogör för de olika stegen som kan följas vid ett framtagande av ett 

balanserat styrkort. Nedan följer den som utgångspunkt för utvecklingen av ett balanserat 

styrkort då vi anser att den tar upp alla viktiga delar. För att klargöra stegens betydelse har vi 

ibland kompletterat med annan litteratur. 

 
Steg 1 - Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 

Som namnet avslöjar är målet med denna första del att försöka få fram underlag för att kunna 

skapa en gemensam syn kring branschens förutsättningar (Olve m.fl. 1999). Det är också 

viktigt att tydligt definiera företagets position och roll idag. Resultatet blir att organisationen 

får ett nödvändigt och värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av 

visionen och de framtida strategierna. Genom intervjuer med företagsledningen eller personer 

som involverar införandet av det balanserade styrkortet samlas denna information in och det 

är då viktigt att man får en så allsidig belysning som möjligt av företaget och dess 

förutsättningar. För att underlätta denna del kan företaget använda sig av en SWOT-analys 

eller Porters femkraftsteori 

 

Steg 2 – Fastställ/stäm av företagets vision 



10 
 

 ”Vision: En vägledande, styrande och utmanande bild av ett företags önskvärda framtida 

läge. Med andra ord hur vi ”i stort” ska se ut och fungera i framtiden” (Olve m.fl. 1999). 

Eftersom modellen för det balanserade styrkortet utgår ifrån en gemensam och delad 

övergripande vision/affärsidé är det viktigt att i ett tidigt skede göra en avstämning om det 

inom företaget finns en gemensam syn eller inte. Författarna menar på att i fall företaget inte 

har någon uttalad vision är detta ett utmärkt tillfälle att tillsammans börja bygga en gemensam 

grund för visionen. Hallgårde och Johansson(1999) poängterar att en vision som fastställs inte 

låses för all framtid. De menar också att det viktigaste med steg två är att medarbetarna enas 

om en gemensam färdriktning. 

 

Steg 3 – Fastställ perspektiven 

I detta steg är det lämpligt att börja fundera ut vilka perspektiv som är lämpliga att bygga 

styrkortet kring. Som vi nämnt tidigare (se avsnitt 2.5 ) bygger Kaplan & Nortons(1999) 

ursprungsmodell på fyra olika perspektiv. Olve m.fl. (1999) pekar på vikten av ett tydligt 

samband mellan de olika perspektiven och även en koppling till den aktuella verksamheten. 

 

Steg 4 – Bryt ner visionen på respektive perspektiv och formulera de övergripande strategiska 

målen 

I detta steg översätts den ofta abstrakta visionen och strategierna till mått och mål. Olve 

m.fl.(1999) ger sin syn på vad strategi är; 

”Strategi kan definieras som kopplingen mellan företagets övergripande vision och de 

operativa planerna som används för att styra den dagliga verksamheten” 

De menar vidare att ett välformulerat balanserat styrkort är en berättelse om ett företags 

strategi. 

 

Steg 5 – Identifiera kritiska framgångsfaktorer 

I detta steg diskuteras och fastställs vad som måste göras för att uppnå visionen och vilka 

faktorer som påverkar mest. Hallgårde & Johansson (1999) menar att kritiska 

framgångsfaktorer är något som är avgörande att vara bra inom, alltså vad är avgörande för att 

företaget skall lyckas? Olve, m.fl. (1999) menar på att företaget bör få fram en realistisk och 

väl förankrad lista på de viktigaste framgångsfaktorerna.  

 

 

 



11 
 

Steg 6 – Utveckla mått, identifiera samband och skapa balans 

I detta steg utvecklas viktiga och relevanta nyckelmått för det balanserade styrkortet.  Den 

stora utmaningen med detta steg är att kunna skapa en balans och hitta tydliga länkar mellan 

de olika måtten i de valda perspektiven, måtten måste fortfarande stödja den övergripande 

visionen och strategin (Olve m.fl 1999). 

 

Steg 7 – Fastställ det övergripande styrkortet 

Nu är det dags att sammanställa det övergripande styrkortet för godkännande och presentera 

för de berörd parter. De bör även få någon form av genomgång vid implementeringen, då med 

information om tidigare arbete och tankar bakom det framtagna styrkortet (Olve m.fl 1999). 

 

Steg 8 – Bryt ned styrkort och mått i organisationen 

För att skapa bättre förståelse för det balanserade styrkortet är det viktigt att bryta ner det till 

en viss nivå (Olve m.fl 1999). 

 

Steg 9 – Formulera mål 

För varje mått krävs det att ett mål formuleras och då både korta och långsiktiga mål. Som 

nämnts tidigare måste målen och måtten stämma överens med företagets övergripande vision 

och strategi (Olve m.fl 1999). 

 

Steg 10 – Ta fram en handlingsplan 

I detta steg krävs det en precisering av vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga 

de uppsatta målen och visionen (Olve m.fl 1999). 

 

Steg 11 – Håll styrkortet vid liv 

Olve m.fl. (1999) menar att styrkortet löpande måste följs upp för att vidmakthålla intresset 

och på så vis fungera som det dynamiska verktyg det är avsett att göra. Om styrkortet blir en 

del i det dagliga arbetet leder det till en återspegling av verksamheten. 

2.8 Balanserat styrkort på hotell 

Två fallstudier som gjorts tyder på att det balanserade styrkortet också har blivit accepterat 

inom besöksnäringen. I en undersökning gjord av McPhail, Herington och Guilding (2008) 

redogör författarna att det under de senaste åren har observerat drastiska skiftningar i den 

globala ekonomin och för att växa och bli lönsamt globalt måste hotellen förbättra företagets 
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prestationsförmåga. De menar att införingen av ett balanserat styrkort på hotell gör att de 

tänker på en långsiktig lösning i organisationen. Denton och White (2000) har även de gjort 

en fallstudie på att hantera det balanserade styrkortet i en hotellverksamhet. Efter 

genomförandet av det balanserade styrkortet uppnådde hotellet större ekonomisk framgång än 

sina konkurrenter och samtidigt förbättrade de sina interna processer.  

Huckestein och Duboff (1999) talar om att Hilton Hotels Corporation stod inför ett stort 

behov av en ny övergripande strategi, nämligen att skapa ett värde för hotellens verksamhet. 

Hilton tilltog det balanserade styrkortet till sin verksamhet, det genomfördes på ett sätt som 

beblandade alla aspekter av verksamheten och förändrade i sin tur företagets kultur för att 

uppnå önskat resultat. Sammanfattningsvis rapporterar både Denton och White (2000) och 

Huckstein och Duboff (1999) en mängd fördelar efter genomförandet av ett balanserat 

styrkort på hotell.  

2.9 Kritik mot det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet är en omdiskuterad och ifrågasatt teori av många författare. En av 

teserna som kritikerna för fram är behovet av att finna en logisk sekvens eller ordning vid 

sammankopplingen av de olika fyra perspektiven. Kaplan och Norton (1999) menar att de 

olika perspektiven påvisar en turordning som gör att ett perspektiv föregår ett annat. Att få in 

pengar i företaget (det finansiella perspektivet) innebär att företaget först måste vinna 

konsumenternas förtroende för att kunna sälja sina produkter (kundperspektivet) och för att 

företaget skall kunna sälja sina produkter måste de uppdatera och förnya sig (förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet). Den turordningen har kritiskt granskats av Hanne Nörreklit (2000) 

som anser att det inte existerar en sådan relation som det balanserade styrkortet förutsätter. 

Nörreklit (2000) antyder att det är mycket troligt att några av relationerna i verkligheten 

påvisar en koppling som går i motsatt riktning till skillnad från det som Kaplan och Norton 

påstår i Balanced scorecard: Translating Strategy into Action” (1999). Nörreklit (2003) 

hävdar att sambandet mellan vissa mätare är mer självuppfyllande visioner än ett konkret 

fastställt orsakssamband.   

3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett förslag till ett balanserat styrkort åt Hotell Stockholm.  
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3.1 Frågeställning 

Hur bör ett balanserat styrkort utformas för att bäst passa behoven i dagens och framtidens 

hotellbransch för att få med alla de perspektiv som påverkar resultatet?  

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssätt för hur studien har genomförts. Detta för att skapa 

en förståelse för uppsatsens process. Vi beskriver hur vi använt oss av kvalitativ metod och 

här finns även en förklaring till val av respondenter.  

4.1 Urval 

Denscombe (2004) menar att det är uppenbart att tidigare och aktuella personliga erfarenheter 

(bra och dåliga) ofta har en huvudsaklig inverkan på ämnesvalet. Han menar vidare att de 

personliga erfarenheterna kan ge motivation att undersöka vissa speciella ämnen framför 

andra. Intresset för det balanserade styrkortet väcktes när vi läste en kurs i ekonomistyrning 

under hösten 2011. Kursen bidrog med en djupare förståelse för det balanserade styrkortet och 

hur ett företag kan styras med hjälp av olika verktyg. Vid val av handledare föll det oss 

naturligt att önska föreläsaren som vi haft under den kursen. När studien inleddes skulle val 

av hotell ske där ett förslag till ett balanserade styrkortet skulle utformas. Valet föll på Hotell 

Stockholm i Stockholm då en av författarna haft kontakt med hotellet och de gått med på ett 

samarbete.  

4.2 Avgränsning av empiri och val av respondenter 

I Studien har vi har valt att avgränsa oss till ett hotell för att få en djupare kunskap i hur ett 

balanserat styrkort kan byggas upp. Vi valde att avgränsa oss till ledningen gällande 

intervjuerna eftersom det vid ett eventuellt införande av balanserat styrkort är de personer 

som kommer beröras. De personer vi har valt att intervjua för den här studien har högt 

uppsatta roller på Hotell Stockholm. Vi har valt att intervjua Vice Vd:n för hela Hotell 

Stockholms koncern samt hotellchefen, restaurangchefen och receptionschefen på Hotell 

Stockholm. Respondenterna är män mellan 30-40 år, de har alla minst 10 års erfarenhet i 

hotell- och restaurangbranschen.  Vi kommer att utarbeta ett förslag till ett balanserat styrkort 

och det gör vi från en modell som behandlar olika steg till utveckling av ett balanserat 

styrkort.  
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4.3 Problemställning 

För att skapa denna studie var vi tvungna att söka en problemställning. Patel och Davidson 

(2003) menar på att ett forsknings- eller utredningsarbete alltid inleds med ett problem av 

något slag. Problemet är det som författaren har som mål att lösa eller belysa genom 

undersökningen. Problemet kan vara en form utav sökande efter en fördjupad kunskap inom 

ämnet, samt för att skaffa sig ny kunskap inom ett område som intresserar. Som författare av 

denna studie har vi valt en problemställning som ger oss en fördjupad kunskap inom området. 

Genom att studera det balanserade styrkortet men även utforma ett förslag har gjort att 

författarna av studien har fått ny kunskap inom ämnet.  

4.4 Angreppssätt 

Descombe (2004) påpekar att ett av forskarens viktigaste beslut vid en studie är att bestämma 

sig för hur teori och empiri skall samordnas. Han förklarar att det finns tre olika angreppssätt, 

deduktion, induktion och abduktion. Vi har valt att använda oss av det deduktiva 

angreppssättet som innebär att man först skaffar sig teoretisk kunskap och sedan jämför mot 

den insamlade empirin. Detta eftersom uppsatsens syfte kräver att teoretisk kunskap skaffas 

och intervjuer krävs för att få relevant empiri. Descombe (2004) menar vidare att det 

induktiva angreppssättet innebär att man inte tar hänsyn till den teori som redan existerar utan 

istället försöker sig skapa egna teorier utifrån insamlad data.  

4.5 Primär och Sekundärdata 

Enligt Christensen (2001) finns det två olika typer av datainsamling, sekundärdata och 

primärdata. Primärdata är den typen av data som vi själva samlar in i form av exempelvis 

intervjuer, enkäter och observationer. Christensen (2001) menar att en fördel med primärdata 

är att informationen är aktuell och blir anpassad för uppsatsens syfte. Sekundärdata är 

motsatsen och innebär data som redan samlats in. Data har tidigare sammanfattats för ett 

annat syfte och exempel på sekundärdata är böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter. 

Christensen (2001) menar vidare att fördelen med sekundärdata är framför allt att det finns ett 

stort urval av källor. Sekundärdata finns redan och är på det viset inte speciellt tidskrävande 

jämför med en egen undersökning. I vår uppsats har vi använt oss av både primär- och 

sekundärdata. Sekundärdata i vår uppsats är vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter.  

 

Litteraturstudien består av 9 böcker medan databassökningen resulterade i 10 vetenskapliga 

artiklar. Delarna ligger som grund för den här studien. Artiklarna och litteraturen har använts 
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för att studera och utforma ett balanserat styrkort för Hotell Stockholm samt för att förstå de 

viktiga aspekterna med styrkortet. Litteraturen och artiklarna har underlättat för att besvara 

syftet med studien. De vetenskapliga artiklarna har hittats i databaserna Science Direct och 

Google Scholar. Vid elektronisk datainsamling har databaserna varit bra då de har resulterat i 

stor åtkomst av artiklar i full text. Orden balanced-scorecard även kombinerat med hotell, 

balanserat styrkort, kritik mot det balanserade styrkortet, som användes vid sökningarna var 

relevanta och bidrog till att finna ett bra urval av användbart material i förhållande till 

uppsatsens syfte och ämne. I huvudsak utgår många av författarnas teorier ifrån Kaplan och 

Nortons grundteorier, det är också där vi har lagt stort fokus då vi har utformat ett balanserat 

styrkort för Hotell Stockholm.  

4.6 Kvalitativ metod  

Bryman (2011) redogör att det i samhällsvetenskapen existerar två grundläggande 

forskningsmetoder, en kvalitativ och en kvantitativ metod. Genom att utgå från vad det är som 

skall undersökas kan forskaren välja mellan dessa två metoder. Patel och Davidson (2003) 

förklarar att den kvalitativa metoden används när det sker insamling av data och inriktar sig 

främst på ord och analys av data, till skillnad från den kvantitativa som har en disposition i 

siffror, tabeller och mätningar. Den kvantitativa metoden är dessutom mer inriktad på 

statistiska analyser. Patel och Davidson (2003) menar att syftet med den kvalitativa 

undersökningen är att skaffa en mer ingående kunskap i ”mjuk” insamlad data, t.ex. i form av 

kvalitativa intervjuer samt verbala analysmetoder av textmaterial. I Bryman och Bell (2005) 

skildrar författarna att det även finns forskare som kritiskt granskat den kvalitativa metoden, 

de menar på att den är för subjektiv. De påstår att det personliga sambandet mellan 

informanten och forskaren kan påverka studiens kvalitet negativt samt att forskarens 

individuella åsikter kan styra resultatet av studien. Ett sådant skede påverkar även potentialen 

att repetera studien eftersom forskarens subjektivitet berör studiens utformning.  

4.7 Semistrukturerad intervju 

Inför studien valdes den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju. Bryman (2011) 

förklarar att forskaren skapar en lista med karakteriserade teman som skall beröras. En sådan 

lista kallas för intervjuguide. Vid en semistrukturerad intervju har respondenten friheten att 

formulera och utveckla svaren på ett mer självrådande sätt. Att arbeta utifrån en intervjuguide 

innebär att ordningsföljden inte behöver följas enligt regel. Intervjuaren kan i själva verket 

välja en fråga som passar att ställas och frågor som kan komma att dyka upp i efterhand får 
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förekomma (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun menar Bryman (2011) skiljer 

sig ifrån en strukturerad intervju då dess utformning är mer fokuserad på den kvantitativa 

forskningen. Frågorna i en strukturerad intervju ställs ofta i följd som respondenten sedan får 

svara på, intervjun har tydliga riktlinjer och intervjuaren antecknar eller bandar intervjun. 

Variationen i intervjubeteendet och utformningen av frågorna blir mindre. 

4.8 Analys 

Oavsett vilken typ av data som skall studeras måste man vara beredd på att materialet måste 

förberedas på något sätt innan analys kan göras. Vid exempelvis intervjuer då 

ljudinspelningar kan förekomma är det vanligt att använda sig av en metod där det görs någon 

form av transkribering (Hjerm & Lindgren, 2010). Efter våra 4 intervjuer som alla spelades in 

transkriberades allting för att efter det lättare kunna hitta relevant data till resultatdelen. Hjerm 

och Lindgren (2010) förklarar dock att det sällan är nödvändigt att skriva av precis allt. 

Författarna menar också på att vissa forskare tycker att det borde arbetas med transkribering 

så lite som möjligt då de innebär en risk för att fastna i ovidkommande detaljer.  

4.9 Utförande 

Denscombe (2004) förklarar att ur vetenskaplig synvinkel uppmuntras forskaren att samla in 

en betydande volym med fakta som utgångspunkt. Arbetet inleddes därför med att samla 

litteratur och sedan läsa in oss på ämnet.  

För att skapa en grund till intervjuerna samlades information om det balanserade styrkoret in. 

Ut efter detta kunde en intervjuguide utformas. Studien är baserad på fyra kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna varierade i tid i förhållande till respondent med den längsta på ca 40 

min. Intervjuguiden följdes inte enligt ordning, men det gjorde det också möjligt för aktuell 

diskussion runt vissa av frågorna. Intervjuarna använde sig av ljudinspelning under varje 

intervju samt att det fördes anteckningar för tankar och funderingar för att inte gå miste om 

viktig data till studien. Då första intervjun med Vice VDn för koncernen hotell Stockholm 

ägde rum skedde detta på ett avskilt kontor med tyst miljö, vilket eliminerade alternativa 

störningar och avbrott. Den andra intervjun var med receptionistchefen för samma hotell som 

föregående, även den inträffade i ett avskilt rum där risken för aktuella störningar var låg.        

4.10 Etik 

Bryman(1999) menar att de grundläggande etiska frågorna handlar om integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet. Bryman (2011) redogör vidare att etiken i 

samhällsvetenskapliga studier aktualiserar värderingarnas roll i forskningsprocessen. Frågan 
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om etiska överväganden gjorde att vi erbjöd respondenterna att vara anonyma samt att 

anonymisera Hotell Stockholm, och efter diskussion med ledningen kom beslutet om att inte 

skriva ut hotellet vid dess riktiga namn i studien. Hotell Stockholm är alltså ett fiktivt namn. 

Det framgår även av Bryman(2011) att det är viktigt att tänka på vilket sätt individerna i 

studien skall behandlas. På en praktisk nivå handlar etik om vad vi bör göra och vad vi inte 

bör göra och forskarens motivation att arbeta etiskt är delvis en fråga om professionell 

integritet (Denscombe, 2004). Han menar vidare att det ingår i den höga standard som 

forskarens förväntas leva upp till. Anledningen till att det endast var män som intervjuades 

var att inga kvinnor satt på de poster som var aktuella för vår studie. 

4.11 Bearbeting av data  

(Bryman, 2011) förklarar under att det under bearbetning och analys av den insamlade data 

kan uppstå problem. De valda metoderna bidrar med skriftliga anteckningar i stor omfattning 

från intervjuskrifter, observationer från fokusgrupp och liknande handlingar. I en forskning 

tar detta momentet tid då det avser forskaren att leta upp det relevanta till undersökningens 

syfte. (Bryman, 2011) klargör att det existerar specifika regler för att understödja sitt arbete.  

En av dessa regler är strategin ”grounded theory” som vi har använt oss av då insamling av 

data har analyserats och bearbetats (Bryman, 2011). Strategin funktionerar som en 

växlingsverkan mellan insamlingen och analys av data, vilket har gjort att vi har börjat 

granska delar av det insamlade materialet då somliga delar av undersökningen har 

färdigställts.   

5. Resultat 

Denna del syftar ditt att ge en beskrivning av fallföretaget Hotell Stockholm. Avsikten är att 

läsaren skall skapa sig en uppfattning och få en bild av Hotell Stockholm därför har vi valt att 

inte djupdyka i de olika områdena. Det som ligger till grund för detta resultat är framför allt 

intervjuer men även från en rundvisning på hotellet. 

5.1 Hotell Stockholm 
 
“Inga guldhattar och vita handskar”(Vice Vd Hotell Stockholm, 2012) 

 

Hotell Stockholm öppnade upp sina portar 2010, hotellets ambition är att erbjuda gästerna det 

bästa i varje detalj och gärna någonting utöver det. Hotellet har en À la carte restaurang där de 

serveras klassisk italiensk mat och delikatesser byggda på förstklassiga råvaror. På Hotell 
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Stockholm har de valt att rikta in sig på lite högre målgrupper av gruppsegmenten och att det 

på så vis ska attrahera den typen av gäst. Deras främsta gäster är framför allt bank och finans, 

alltså affärsgäster. Vid öppningen trodde ägarna och ledningen att hotellet skulle locka turister 

och fritidsresenärer men det visade sig bli tvärtom. För att stärka varumärket och sätta 

produkten Hotell Stockholm är det framför allt branscher som mode, reklam och musik som 

hotellet vänder sig till. 

 

Vice VD för Hotell Stockholm koncernen menar att någonstans skall det hela tiden finnas 

med att det ska vara prisvärt. Meningen är inte att hotellet skall bedriva någon form av ocker 

utan hellre att de inte tjänar den sista kronan. Detta är bra ur ett långsiktigt perspektiv 

eftersom det skapar ett varumärke som håller över tiden och som även är högkvalitativt. 

Hotell Stockholm satsar på personligt istället för guldhattar och vita handskar som kanske 

annars förknippas med lyx. Vice VD för Hotell Stockholm berättar att ett exempel på det 

personliga är att han aldrig går i slips på jobbet utan rör sig ute bland sina anställda och 

arbetar på golvet istället för att sitta inlåst på ett kontor.  

5.2 Vision & Affärsidé 

Under intervjuerna berättade respondenterna att de inte jobbat med vare sig affärsidé eller 

vision utan att det är ett arv från de ägarna som drivit kända restauranger och att det sedan har 

försökt tänka i samma banor. Problemet är att enas därför är både vision och affärsidé inte 

något som i dagsläget är nedskrivet. Hotellchefens syn på visionen och affärsidén för Hotell 

Stockholm är att det etablerades för att ägaren ville skapa ett lyxhotell med bemärkelsen att 

ett lyxhotell kanske inte är lyx som man vanligtvis uppfattar det utan vad lyx är för ägaren. 

Ägaren tycker att det ska vara fokus på snabb service, att de som arbetar på hotellet förstår 

gästerna och till visionen hör också att hotellet skall finnas om 100 år.  

 

Affärsplanen som upprättades vid öppningen har inte hotellchefen tittat på sedan 24 november 

2010, han menar att allting är så aktuellt. För två veckor sedan satt han i ett möte med Hotell 

Stockholms koncernchefer, där de diskuterade visionen för hela koncernen. Den affärsidén 

som är nedskriven, den skulle han beskriva mer som en start och som en introduktion för de 

nyanställda.  ”Att så här är konceptet”. Enligt hotellchefen känns inte affärsplanen så ”up to 

date”, utan i den finns det mer tankar om vad de ville vara i framtiden. Vice VD för 

koncernen menar att det finns en tydlig koppling mellan den kortsiktiga 

verksamhetsplaneringen till företagets vision och övergripande strategier. Kopplingen blir 
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dock utifrån hur resultatet har varit den senaste perioden och hur framtiden kommer att kunna 

se ut.  

 

”Learning by Doing” (Vice VD Koncernen, 2012) 

 

Så säger Vice VD för koncernen när han talar om att det inte sker någon form av förmedling 

av företagets vision och affärsidé till de anställda på Hotell Stockholm. Det är väldigt 

centrerat kring ägaren som är VD över hela koncernen och det är hans värderingar och syn 

som sätter visionen för hotellet. På så vis förmedlas visionen via hans agerande när han är på 

hotellet. Ledningen har insett att detta är ett problem och att det funkade när företaget var 

mindre och inte fullt så utvecklat men det fungerar inte idag när de är så pass mycket större. 

För att försöka lösa problemet håller huvudkontoret idag på att ta fram någon form av 

handbok där de verbalt ska kunna presentera företagskulturen och egentligen ägarens 

värderingar kring hotellet och vad han förväntar sig. Det är en brist i företaget att visionen och 

affärsidén inte förmedlas till medarbetarna. Receptionschefen anser också att förmedling av 

företagets vision bör bli mycket bättre men i och med att organisationen är så pass platt når 

det mesta av informationen ut. Inom en snar framtid kommer en "hotellgrupp” att upprättas 

där fokus ligger på att arbeta med varumärket Hotell Stockholm, där det finns en representant 

med från varje avdelning. Tillsammans ska de utveckla och stärka konceptet så att det lättare 

kan kopplas samman med personalen. Att prata och vara personlig med sina medarbetare 

menar vice Vd för Hotell Stockholm är ett sätt att förmedla vad företaget står för. Han tror att 

det är väldigt viktigt att vara med och arbeta på golvet och vägleda sina medarbetare. Bara för 

att man har en högre position utesluter inte det att arbeta kvällar eller helger eller att ställa upp 

som porter. Han menar vidare att det är viktigt att agera som en förebild och kommunicera 

med medarbetarna vad Hotell Stockholm står för. 

5.3 Produkten 

Hotellchefen menar på att hotellet inte är det konservativa lyxhotellet, men däremot så tycker 

han att de har en bättre service, de är snabbare, och sen så är de ett lite mer modernare 

alternativ. Receptionschefen beskriver hotellet som en unik produkt som skall vara det 

självklara valet för den medvetne hotellresenären. Hotellchefen instämmer och menar att de 

vill skapa en internationell marknad, ett internationellt hotell för Stockholm. Vice VD för 

koncernen tror att Hotells framgångsfaktorer är att de har ett annat sätt att se på en 

hotellupplevelse. De är inte en kedja som erbjuder samma produkt och de tror också att det är 
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nytänkande utan att på något sätt vara högtravande. Hotell Stockholm främsta styrkor är att de 

utifrån gästens perspektiv lyckats med produkten.  De har lyckats få en bra mix och de har 

även lyckats med deras största utmaning vilket var att hitta rätt personligheter till hotellet, 

som är där och formar mixen och bidrar till en ödmjuk service. Hur de har lyckats är svårt att 

säga men en stor nyckel har varit att de hittade rätt person till VD/Hotellchefsposten som har 

en förståelse för vad de på huvudkontoret vill återskapa och som också är en viktig del av 

produkten. En annan styrka rent finansiellt är att Hotell Stockholm har en väl fungerande 

Revenue Management funktion. Alla respondenter håller med varandra om att läget är en av 

Hotell Stockholm främsta styrkor. Med det attraktiva läget inkluderas även ett stort utbud av 

shopping och för businessgästerna byråer och banker. 

 

Hotell Stockholm tittar rent ekonomiskt på produkten men också hur den personliga 

upplevelsen av produkten kan vara. Ibland kan bli en aning subjektivt men det blir ändå den 

typen av kvalitetssäkring som finns. Vice VD för Hotell Stockholm koncernen tror att 

anledningen till att gästerna kommer tillbaka är eftersom produkten är så pass bra medan 

receptionschefen håller med om att produkten är stark och att personalen lever upp till var 

produkten skall vara och att allting funkar. Hotellchefen tror att anledningen till att gästerna 

återkommer till hotellet är för att de tycker att stämningen är härlig och modern och för att 

man gillar baren, restaurangen, loungen, concierge och givetvis erbjuder Hotell Stockholm 

jättebra service. Hotellchefen menar att det primära när man besöker ett hotell är att sova men 

idag kan ett hotellbesök mer likna en livsstil. Så det Hotell Stockholm försöker skapa är ett 

personligt hotell.  

5.3.1 Produktutveckling 

Sett till produktutvecklingen försöker inte Hotell Stockholm förändra själva produkten utan 

de har istället försökt skapa någonting som är ganska varaktigt. Det ska vara en viss känsla 

men det måste de jobba med precis hela tiden. Hotellet måste ständigt utvecklas för att hela 

tiden kunna behålla positionen. Detta genom att inte försöka slappna av utan fortfarande vara 

ödmjuka i arbetet utan att bli kaxiga.  Ett sätt att upptäcka brister och problem med 

hotellvistelsen är att när de anställda får prov-bo på hotellet finns det en blankett där tankar 

och åsikter om upplevelsen skrivs ner. Personalen får på så sätt uppleva produkten ur 

gästernas perspektiv och kan sedan på ett strukturerat sätt ge feedback. Blanketten är något 

som håller på att framställas av receptionschefen. 
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5.4 Organisationen 

Vice VD för koncernen tittar inte så mycket på organisatorisk utveckling eller utbildningen 

och den biten ännu, han säger att de är jättedåliga på det området men han har i alla fall en 

tydlig vision om att få in det i koncerner på sikt. Av intervjuerna framgick det att Hotell 

Stockholm är en platt organisation och en hierarki är något som inte existerar vilket kan vara 

på både gott och ont. Hotellchefen menar att det är en väldigt slimmad organisation för ett 

sådant stort hotell och beskriver också organisationen som ung. 

5.4.1 Företagskulturen 

Hotellchefen hoppas att företagskulturen den känns energisk och positiv.  

Han hoppas också att hans medarbetare är stolta över att arbeta på Hotell Stockholm och att 

man gillar att vara på jobbet en fredag kväll när det exempelvis är massa folk i baren. Vice 

VD för koncernen beskriver företagskulturen utifrån hans perspektiv som ärlig och lojal. Han 

tycker att det är viktigt att så länge man är ärlig med det man har gjort eller begått ett misstag 

så ska det inte vara någon större fara. Han berättar att det medvetet inte försöker bygga upp 

någon företagskultur utan de arbetar med att förmedla vad ägarens bild av företaget är. 

Eftersom ägaren är en så pass central person finns det lika många tolkningar av vad han 

egentligen vill, än hur det faktiskt är. Det finns ett stort behov av att förtydliga detta. 

Receptionschefen tror att företagskulturen inte riktigt har satt sig ännu och att den fortfarande 

är under utveckling. Han menar att det än så länge inte sitter Hotell Stockholm i väggarna. 

Hotellchefen är inne på samma spår och menar att det tar lång tid men han har en vision om 

att det ska vara rak kommunikation och att det ska vara positiv stämning och om 

medarbetarna pushar på varandra tror han att det kan nå långt fram.  

Hotellchefen hoppas att han uppfattas som en bra coach och förebild av medarbetarna och han 

försöker hela tiden vara närvarande och lyssna. Han menar vidare att han inte kräver något av 

sina medarbetare som han inte själv skulle klara av. Han jobbar gärna helger och kvällar för 

att visa sina medarbetare att han tycker att det är roligt. Hotellchefen vill att deras 

medarbetare ska ha en känsla för service, att de ska förstå sina gäster, att befinna sig på 

samma nivå som sina gäster och aldrig vara ”coolare” än dem. 

5.5 Ekonomistyrning 

Hotell Stockholm arbetar med ekonomistyrning och använder sig av några olika 

styrinstrument. På ekonomiavdelningen arbetar de med budget och startar nu i dagarna en 

budgetprocess inför nästa år där de räknar igenom hela kommande året och sätter de 



22 
 

ekonomiska målen för hotellet. Huvudsyftet med budgeten är att den skall vara en 

utgångspunkt för prognoserna som görs varje månad. Med prognoserna fattar de rätt beslut i 

rätt tid och det mesta handlar om att blicka framåt och se på det som går att påverka. 

Budgeten är även en pedagogisk bit för att man ska få koll på sin verksamhet för om man har 

koll menar Vice VD för koncernen att de även fattar rätt beslut. De nyckeltal som Hotell 

Stockholm arbetar med är framför allt personalkostnader och då i % av intäkter eller % av 

omsättningen beroende på vilken del i verksamheten det är. Personalkostnader och 

inköpskostnader följs hela tiden upp i detalj. Viktiga nyckeltal som de även kollar på är 

resultatet och revPAR. Styrinstrument som budget och prognoser är inget medarbetarna tar 

del av.  

5.5.1 Behovet av ett balanserat styrkort 

Under intervjuerna framkom det att det balanserade styrkortet inte var något som Hotell 

Stockholm arbetat medvetet med men ett fåtal av respondenterna hade varit i kontakt med 

styrkortet tidigare. Vetskapen att man mäter både mjuka och hårda värden fanns bland två av 

de fyra respondenterna. Samtliga respondenter är positiva till det balanserade styrkortet och 

ser ett behov att ta fram ett förslag åt Hotell Stockholm och på så sätt mäta de mjuka värdena 

mer än vad som görs idag.  För att effektivisera och utveckla verksamheten finns det ett behov 

av att införa det balanserade styrkortet på Hotell Stockholm.  

 

Hotell Stockholm ser både långsiktigt och kortsiktigt. När de ska hitta personal anser Vice Vd 

för koncernen att det är väldigt viktigt att göra det med ur ett långsiktigt perspektiv för att de 

tror på om det gör det kvalitativt bra så kommer det att löna sig på lång sikt. Samma sak gäller 

prissättningen när de sätter ett högt pris från början blir volymen kanske desto mindre men i 

slutändan kommer det ändå att löna sig. Hotellet skulle kunna haft lägre priser från början och 

tjänat mer pengar de första åren men då skulle de aldrig kommit upp till den där höga 

prisnivån som finns idag.  

5.5.2 Mål och Mått 

Samtliga respondenter menar på att det finns specifika mål/strategier för de olika 

avdelningarna på hotellet men dessa är mer eller mindre uttalade. En metod är att bryta ner 

företagets mål till respektive avdelning vilket Vice VD för koncernen försöker göra genom att 

prata med Vd:n på hotellet som i sin tur har olika mål eller utmaningar med respektive 

avdelning. I exempelvis receptionen finns inga givna direktiv eller nedskrivna mål för 

medarbetarna. Men de strävar efter att ge en genuin och personlig service och leverera något 
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utöver det vanliga. Receptionschefen menar att de borde bli bättre på att anordna 

personaldagar, undersökningar bland personalen samt personalaktiviteter. Receptionschefen 

har delade tankar om mätbara mål inom just receptionen då han vill att varje medarbetare 

skall vara sin egen chef. Vice Vd som även är ansvarig över restaurangen menar att det inte 

finns några nedskrivna mål men att de i restaurangen arbetar med lärande och 

utvecklingsperspektivet. Genom att ha personal med väldigt mycket erfarenhet och personal 

med lite mindre erfarenhet kan dessa två ge varandra något genom att få den andra personens 

styrka och använda den på rätt sätt. Han menar att det är viktigt att personalen får utvecklas. 

Hotellchefen talar om att det är först nu de har fått tid till att fokusera mer på medarbetarna 

och menar att det är jätteviktigt att det ska finnas skriva mål för varje avdelning, men även för 

alla anställda. Han menar på att det är viktigt att personalen känner att de utvecklas inom 

organisationen, men att det i nuläget inte finns några ner nertecknade mål. Tanken är att de 

nedskrivna målen ska vara klara i juni eller juli 2012. Respondenterna menar att ett balanserat 

styrkort säkerligen figurerar omedvetet på ett eller annat sätt inom organisationen men att 

efter uppsatsens slut kommer det att konkretiseras mer. Ur det ekonomiska perspektivet tittar 

hotellet främst på revPAR och då vad för revPAR de ska ha under vilken period. Blickar man 

framåt finns det även en idé om vad för resultatmål de ska ha. Mål saknas alltså för kund- 

lärande och utveckling - interna processer - och medarbetarperspektiven. Detta är något som 

hotellet vill införa och det borde enligt Vice Vd vara centralt eftersom de tror väldigt mycket 

på nöjda gäster men idag saknas det alltså ett bra sätt att mäta de på.  

5.6 Medarbetarna 

Nästan alla anställda har varit med från starten och receptionschefen berättar att 

personalomsättningen inte har varit speciellt hög vilket han tycker är ett bra betyg.  

Han menar vidare att de är ute efter medarbetare med självständiga personligheter som skall 

kunna representera Hotell Stockholm och vad hotellet står för. Vid öppningen i december 

2010 anställdes ingen med tidigare utbildning utan fokus låg istället på att hitta medarbetare 

med rätta attityder och personligheter. Receptionschefen menar vidare att utbildning inte är 

det primära men såklart jättebra. Hotellchefen är inne på receptionschefens spår och menar att 

mycket som kännetecknar Hotell Stockholm är att många får vara sin egen entreprenör och 

lösa problem under arbetets gång. Det finns i nuläget ingen funktion som mäter 

medarbetarnas tillfredställelse, så som medarbetarundersökningar men samtliga respondenter 

anser att en sådan undersökning borde finnas och att det är en viktig del. Samtliga 

respondenter menar också att det inte är något som är helt och hållet åtsida satt men att det 
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inte är hög prioriterat. Hotellchefen trycker på att man ska belöna och uppmärksamma de 

medarbetare som verkligen ger järnet men idag finns inget belöningssystem för de anställda. 

Vice VD för hotell Stockholm menar att medarbetarna värderas väldigt högt eftersom det inte 

skulle vara en fungerande organisation utan dem. En uttalad vilja från Vice VD för 

koncernens perspektiv är att det skall införas utvecklingssamtal ca 2 gånger om året. Hotell 

Stockholm borde bli duktiga på att fånga upp människor med rätta attityden och viljan. Vice 

VD för koncernen menar att det inte finns några formella internutbildningar medan 

receptionschefen menar att det finns men att de absolut kan bli bättre. Det är främst i 

restaurangen och köket där internutbildningar finns och då är det i form av exempelvis 

vinskola med hotellets sommelier. I Restaurangen arbetas det även intensivt med olika 

leverantörer där de anställda har chans att följa med på resor för att uppleva 

tillverkningsprocessen. Idag finns ingen HR-avdelning på hotellet men både hotellchefen och 

Vice VD för koncernen anser att det är viktigt att få till en fungerande funktion.  

5.7 Gäster  

Det finns inget system som mäter gästernas tillfredsställelse på Hotell Stockholm däremot tar 

de del av vad som skrivs om hotellet exempelvis i Dagens Industri. Deras bedömning har stor 

betydelse och det är ett bra kvitto på hur hotellet uppfattas. Förutom det så baserar de högst 

ovetenskapligt på samtal med gästerna/kunderna. Är de nöjda eller missnöjda? I nuläget är det 

mer en känsla man får gå på men Vice Vd för koncernen anser att de utgår alldeles för mycket 

ifrån sig själva, i fall de tycker att produkten är bra eller inte. Hotellet ser allvarligt på 

klagomål men i dagens läge har de inget strukturerat sätt att hantera det på, men de hoppas på 

att i framtiden få fram förbättringsåtgärder. Vid klagomål till receptionen sker inte någon 

direkt uppföljning men kommer ett skriftligt klagomål sätter sig en grupp ner för att lösa det 

tillsammans. Ett annat sätt att hålla koll på sina gäster är via sociala medier som Hotell 

Stockholm är väldigt duktiga på.  

5.8 Kommunikation 

Varje tisdag är det driftsmöte då minst en från varje avdelning medverkar. Där går de igenom 

vad som kommer hända, sådant som behöver förbättras eller tänkas på. De som medverkar 

rapporterar sedan till respektive avdelning. Receptionschefen ser behovet av fler möten och 

ska som nämnts ovan sätta ihop en hotellgrupp. Varje avdelning har även sina egna 

avdelningsmöten. Hotell Stockholm har en tidning som finns tillgängliga för hotellets 

medarbetare och är en metod för att sprida information på ett roligt och enkelt sätt. Samtliga 
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respondenter menar att kommunikation är väldigt viktigt och en av respondenterna ger förslag 

på en intern facebookgrupp som ett sätt att kommunicera med varandra.  

Receptionschefen jobbar dag till dag basis i receptionen och får på så vis höra allt från 

skvaller till feedback från sina medarbetare. Hotellchefen har ett öppet kontor mitt i hotellet 

och det bidrar till daglig kommunikation med medarbetarna förutom de formella mötena med 

avdelningscheferna en gång i veckan. En gång i halvåret samlas all personal för ett 

gemensamt möte. 

6. Diskussion 

Nedan presenteras en metoddiskussion med för och nackdelar med studiens val av metod 

samt etiska överväganden. Sedan analyserar, tolkas och jämförs resultatet i relation till 

bakgrunden som följs av en slutsats och avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Ett problem som lätt kan uppstå vid intervjuer är social önskvärdhet som betyder att 

respondenten vill visa upp sin mest positiva sida. Detta kan bidra till att resultatet inte blir helt 

sannolikt (Bryman, 2011). Ibland upplevde vi detta problem och då intervjuerna ägde rum 

uppfattades respondenterna ibland osäkra på vissa av frågorna, då de svarade ” Det är något 

som kommer att ske inom en snar framtid”.  Svaren på intervjufrågorna kan påverkas av 

ålderns på respondenterna då de har olika synsätt och erfarenheter vilket märktes under 

intervjutillfällena men i vår uppsats var de positivt då resultatet blev mångsidigt. Bryman och 

Bell (2005) förklarar även att forskare anser att det kan vara tvivelaktigt att dra allmänna 

slutsatser i ett resultat eftersom studien många gånger är begränsad till en minoritet 

informanter inom en särskild organisation. I och med att en av oss har en relation till företaget 

betyder det att vi har försökt att vara mer objektiva under undersökningstillfällena. 

 

Frågeformuläret med intervjufrågorna skickades till respondenterna en dag i förväg, detta för 

att ge respondenterna tid att förbereda sina svar. Då en av respondenterna en dag före intervju 

ställde in skickades inget formulär. Det blev tillslut en intervju men då respondenten inte 

hunnit läsa igenom frågorna blev det en betydligt kortare intervju. Detta påverkade 

omfattningen på intervjufrågornas svar men det påverkade dock inte resultatet då vi fick svar 

på de mest väsentliga frågorna. Transkriberingen av frågorna infann sig efter varje intervju 

där svaren analyserades och jämfördes för att skapa ett resultat som sedan följs av en 
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diskussion. Efter transkribering av våra intervjuer markerades frågorna röda så att det vid 

framställandet av resultatet skulle bli lättare att hitta tillbaka till respektive fråga. Det uppstod 

inga större problem under intervjuerna och inte heller under transkriberingen av intervjuerna. 

Fördelen med att intervjuerna spelades in var att inga detaljer och viktiga citat gick förlorade. 

Under intervjuerna förekom inga slutna svarsalternativ då vi ansåg att det skulle innebära 

bortfall av viktig information för undersökningen. I stället riktades mer öppna frågor till 

respondenterna vilket gjorde att svaret kunde utformas på ett bredare sätt. Metoden gjorde att 

bearbetningen av transkriberingen tog längre tid men resultatet av svaren var mycket 

användbara i förhållande till syftet med studien.    

6.1.1 Etiska överväganden  

Bryman (1999) menar att de grundläggande etiska frågorna handlar om integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet. Respondenterna och hotellet är i vår studie anonyma men vi 

anser inte att detta påverkar uppsatsens syfte och inte heller resultatet. Vi beslöt oss för att ge 

fiktiva namn för att det skulle bli lättare att förstå resultatet och skapa sig en bild över hur 

organisationen är uppbyggd. Denscombe (2004) menar att på en praktisk nivå handlar etik om 

vad vi bör göra och vad vi inte bör göra och forskarens motivation att arbeta etiskt är delvis en 

fråga om professionell integritet. Då respondenterna och hotellet är anonyma behövde vi inte 

ta hänsyn till att skriva ut information som kan komma att nedvärdera hotellet eller 

respondenterna.   

6.1.2 Källkritik  

Vid litteraturgranskningen ställde vi oss kritiska till att vissa artiklar var baserade på analyser 

och strategier från 1992,1996. Inledningsvis var det svårt att analysera hur aktuell innehållet i 

artiklarna i nuläget var och ett antagande var att nutidens balanserade styrkort har utvecklas, 

och i så fall hur relevant var kritiken? Vi hittade efter sökandet mer aktuella böcker och såg 

att man även i dessa utgick från de grundteorier som skapades 1992, 1996 vilket vi då fick oss 

att inse vikten av den äldre informationens relevans för vår studie. 

6.2. Resultatdiskussion  

6.2.1 Styrningen på Hotell Stockholm 

Hallgårde och Johansson (1999) menar på att den traditionella ekonomistyrningen fokuserar 

mest på finansiella mått inom organisationen och de metoder och modeller som används anses 

vara alltför kortsiktiga och fokuserar inte på vad som är på väg att hända inom organisationen 

utan vad som redan hände för tre månader sedan. Resultatet visar att Hotell Stockholm arbetar 
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mer och mer mot verksamhetsstyrning och Vice VD för koncernen menar att de med 

styrinstrumentet prognoser fattar rätt beslut i rätt tid, han är också medveten om att det 

handlar om att blicka framåt och se på det som går att påverka inom företaget. 

6.2.2 Balanserat Styrkort på Hotell Stockholm 

Olve, Roy och Wetter (1999) påvisar att intresset för nya styrmodeller har ökat under de 

senare åren, ser vi då på Hotell Stockholm så är just det balanserade styrkortet något som 

samtliga respondenter ställer sig positiva till och de ser behovet av att mäta de mjuka värdena 

mer än vad som görs idag. Detta för att effektivisera och utveckla verksamheten på Hotell 

Stockholm. Kaplan och Norton (1997) menar att tanken med ett styrkort är att hela 

organisationen eller företaget skall kunna styras mot ett mer målinriktad beteende där 

styrkortet fungerar som kommunikationsmedlet. Hotell Stockholm använder sig av nyckeltal 

så som revPAR och framför allt personalkostnader i % av intäkter eller % av omsättningen 

beroende på vilken del i verksamheten det är. Skillnaden mellan nyckeltal och det balanserade 

styrkortet blir som Olve m.fl.(1999) förklarar att man med ett styrkort istället fokuserar på en 

medvetet vald och överblickbar skara mått, och att dessa sedan används för att komma 

överens om och kommunicera strategisk inriktning.  

 

Enligt Hallgårde och Johansson (1999) är det viktigt att medarbetarnas individuella 

utveckling och betydelse blir synlig eftersom det då skapas tillit, lojalitet och trygghet. Det är 

viktigt att man inom företaget tittar såväl framåt som bakåt eftersom detta ger utrymme för 

både flexibilitet och långsiktighet. Det är då intressant att se att Hotell Stockholm både ser 

långsiktigt och kortsiktigt. Ett exempel är när de ska hitta personal då Vice Vd för koncernen 

anser att det är väldigt viktigt att göra det ur ett långsiktigt perspektiv för att de tror på om det 

gör det kvalitativt bra så kommer det att löna sig på lång sikt. Kaplan och Norton(1994) 

menar att ledningen i ett företag måste mäta och uppmärksamma många aspekter av sin 

omgivning för att företaget skall bli framgångsrika. Som framgår av intervjuerna finns det på 

Hotell Stockholm idag mer eller mindre uttalade mål för de olika avdelningarna. Alla 

respondenterna var enade om att det kunde bli bättre. Kaplan och Norton (1994) menar vidare 

att idag konkurrerar företagen i en allt mer komplex miljö, därför är en noggrann förståelse av 

målen och de metoder som behövs för att uppnå målen avgörande. 

6.2.3 Förslag på Balanserat styrkort åt Hotell Stockholm 

Vid framtagandet av ett förslag för ett balanserat styrkort åt Hotell Stockholm ligger Olve 

m.fl. (1999) 10 steg till grunden. Eftersom syftet med uppsatsen endast är att ta fram ett 
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förslag på ett balanserat styrkort kommer vi att exkludera steg 7-11 i processen då dessa steg 

är irrelevanta för vår uppsats. Stegen som ligger som grund för vårt förslag är: 

 

Steg 1 - Definiera branschen, dess utveckling och företagets roll 

Som Olve m.fl. (1999) menar är att i detta steg är det viktigt att få fram underlag för att kunna 

skapa en gemensam syn kring branschens förutsättningar. Då det finns en affärsplan för 

Hotell Stockholm har de redan identifierat sina konkurrenter och positionerat sig på 

marknaden.  

 

Steg 2 – Fastställ/Stäm av företagets vision 

Olve m.fl. (1999) menar på att i fall företaget inte har någon uttalad vision är detta ett utmärkt 

tillfälle att tillsammans börja bygga en gemensam grund för visionen. Under intervjuerna 

berättade respondenterna att de inte jobbat med vare sig affärsidé eller vision utan att det är ett 

arv från de ägarna som drivit andra kända restauranger och att det sedan har försökt tänka i 

samma banor. Problemet är att enas därför är både vision och affärsidé något som inte är 

nedskrivet. Ägaren tycker att det ska vara fokus på snabb service, att de som arbetar på 

hotellet förstår gästerna och till visionen hör också att hotellet skall finnas om 100 år.  

En affärsplan som upprättades vid hotellets öppning är inte i nuläget inte ett aktuellt 

dokument men eftersom det där står en nedskriven vision har vi valt att använda oss av den då 

vi utformar förslaget till det balanserade styrkortet.  

 

Vår vision är att Hotell Stockholm skall vara det hotell som uppmärksammas som den mest 

samtida och kvalitativa exklusiva hotellupplevelsen i Norden. 

 

Steg 3 – Fastställ perspektiven 

Olve m.fl. (1999) pekar på vikten av ett tydligt samband mellan de olika perspektiven och 

även en koppling till den aktuella verksamheten. Vi använder oss av Kaplan och Nortons 

(1999) ursprungsmodell som utgår från fyra perspektiv. Som Lindvall (1997) förespråkar har 

vi dock delat upp lärande-och utvecklingsperspektivet i två separata perspektiv; medarbetare 

och utveckling. Under intervjuerna framkom det att personalen är en väldigt betydelsefull 

resurs men att det i nuläget inte satsats fullt ut på personalens tillfredsställelse. De perspektiv 

vi har valt för det balanserade styrkortet åt Hotell Stockholm är alltså de finansiella, kund, 

process, utveckling och medarbetare.  
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Steg 4 - Formulera de övergripande strategiska målen  

Målen skall kopplas till Hotell Stockholms affärsidé och vision men då detta håller på att tas 

fram av hotellet är målen övergripande och inte direkt kopplat till någon vision eller affärsidé. 

Som vi nämnt tidigare finns det specifika mål/strategier för de olika avdelningarna på Hotell 

Stockholm men dessa är mer eller mindre uttalade. En infallsvinkel på detta är Kaplan och 

Norton som i sin första artikel som publicerades 1992 menar att ledarskapet måste översätta 

företagets övergripande mål till varje avdelning. Det är därför viktigt att detta sker på Hotell 

Stockholm då det kommer att bidra till att personalen på Hotell Stockholm får en klar och 

tydlig bild av vad som förväntas och krävs av dem för att företaget skall lyckas. 

 

Finansiellt - Kaplan och Norton (1999) menar att de finansiella målen representerar de 

långsiktiga målen inom företaget. De menar vidare att det finansiella perspektivet fungerar 

som ett övergripande mål för de resterande styrkortsperspektiven och de fastställer även de 

finansiella prestationerna som förväntas av strategin. Hotell Stockholm har i sin nedskrivna 

affärsplan ekonomiska mål och det arbetar mycket med budget och prognoser för att kunna 

blicka framåt och se på vad som går att påverka. Den finansiella ställningen är som i många 

andra företag grunden till hotellets överlevnad och därför har vi valt att det övergripande 

strategiska målet för detta perspektiv skall vara lönsamt resultat.  

 

Kund – Phillips och Louvieris (2005) framhåller att företagen bör vara medvetna om 

vem/vilka deras kunder är och även vad de förväntar sig och om de kommer tillbaka. Vice 

VD för koncernen menar att de i nuläget är mer en känsla man får gå på, om gästerna är nöjda 

eller inte och han anser att de utgår alldeles för mycket ifrån sig själva om produkten är bra 

eller inte. Hotell Stockholms främsta gäster är affärsresenärerna och enligt Kaplan och Norton 

(1999) är ett segment som detta i slutändan källan till intäkterna som sedan skall bidra till att 

företaget uppnår sina finansiella mål. Hotell Stockholm ser nöjda gäster som en viktigt och 

central del men idag saknas det ett sätt att mäta deras tillfredsställelse, därför har vi valt att det 

övergripande strategiska målet för detta perspektiv skall vara återkommande och 

tillfredsställda kunder. 

 

Interna Processer - Kaplan och Norton(1992) menar att i detta perspektiv ska de 

betydelsefulla framgångsfaktorerna för att lyckas generera de tjänster och varor som kunder 

efterfrågar mätas. För att kunderna skall återkomma till Hotell Stockholm måste de veta vad 

kunderna värderar och utifrån de leverera med bästa möjliga kvalitet. Därför har vi valt att det 
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övergripande strategiska målet för detta perspektiv skall vara fokus på interna processer 

som höjer kundvärdet. 

 

Utveckling – Kaplan och Norton (1996) menar att detta fjärde perspektiv utvecklar mål och 

mått för att driva organisatoriskt lärande och tillväxt. Ledningen för Hotell Stockholm tittar 

inte så mycket på organisatorisk utveckling. Hotell Stockholm måste ständigt utvecklas för att 

hela tiden kunna behålla sin position. Detta genom att inte försöka slappna av utan fortfarande 

vara ödmjuka i arbetet utan att bli kaxiga. Med detta drar vi en koppling till uttalandet från 

Olve m.fl (1999) som menar att företag fortlöpande ska uppdatera och kvalitetsutveckla den 

befintliga produkten eller tjänsten och att det finns ett behov av att ständigt utveckla 

verksamheten. Hotell Stockholm tittar rent ekonomiskt på produkten men också hur den 

personliga upplevelsen av produkten kan vara. Ibland kan det bli en aning subjektivt men det 

blir ändå den typen av kvalitetssäkring som finns. Vi har därför valt att det övergripande 

strategiska målet för detta perspektiv skall vara kontinuerlig kvalitetssäkring. 

 

Medarbetare – Hallgård och Johannson(1999) vill att företag skall ställa frågan, hur 

organisationen kan säkerhetsställa att medarbetarna utvecklas och trivs så att organisationen 

tillsammans kan nå ett gemensamt mål. Som vi nämnt tidigare framkom det under 

intervjuerna att personalen värderas högt och därför har vi valt att det övergripande 

strategiska målet för detta perspektiv skall vara nöjda medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 6 – Utveckla mått 
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6.2.5 Fortsatt arbete med det balanserade styrkortet 

Hotell Stockholm måste fastställa sin vision för ett mer effektivt styrkort, detta eftersom 

företagets vision är grunden för det balanserade styrkortet. Olve m.fl. (1999) tycker att det är 

viktigt att en viss konsensus skapas kring företagets vision och strategi eftersom det är svårt 

att implementera en vision och strategi om det inte går att översätta till en kommunicerbar 

form. När vision och affärsidé är fastställd bör Hotell Stockholm hitta ett strategiskt sätt att 

förmedla vision och affärsidé ut till hela organisationen, istället för ”learning by doing”.  

Hallgårde och Johansson (1999) belyser att ett problem som oftast uppstår i ett företag är att 

medarbetarna inte kan koppla strategin till avdelningens, gruppens eller individens mål. En 

vanlig kommentar bland medarbetarna är att ” det låter fint men vad betyder det egentligen”? 

Genom att Hotell Stockholm sätter medarbetarna i ett eget perspektiv i det balanserade 

styrkortet visar de hur viktiga de anställda är och vad det betyder för att verksamheten skall 

utvecklas. En bra förutsättning för införandet av det balanserade styrkortet är att Hotell 

Stockholm redan använder sig av andra styrinstrument så som exempelvis nyckeltal. Det 

använder sig också omedvetet av icke-monetära mål och därför är det balanserade styrkortet 

inte helt nytt.  
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Under intervjuerna framkom det att företagskultur inte var något som företaget valt att lägga 

stor vikt på. Hotellchefen hoppas att hans medarbetare är stolta över att jobba på Hotell 

Stockholm och för att på ett tydligt sätt få reda på hur stämningen är krävs det funktioner så 

som klimatanalyser och anonyma medarbetarundersökningar. I och med att organisationen är 

så pass platt ser vi det som en bra förutsättning för att lyckas implementera det balanserade 

styrkortet då det kan stötta och kommunicera med varandra. Olve m.fl. (1999) menar att om 

styrkortet blir en del i det dagliga arbetet leder det till en återspegling av verksamheten. Idag 

finns inget belöningssystem på Hotell Stockholm vilket inte heller är nödvändigt, huvudsaken 

är att medarbetarna blir medvetna om vilka mål som måste uppnås för att strategin ska bli 

framgångsrik. 

Kaplan och Norton(2007) anser att genom att gå längre än den traditionella beräkningen av 

företagets finansiella prestation, har det balanserade styrkortet gett en generation av ledare en 

bättre förståelse av hur deras företag egentligen går. Vi hoppas att detta förslag till det 

balanserade styrkortet skall göra så att medarbetarna skapar sig en helhetsbild och inser hur 

olika faktorer måste vägas mot varandra för att företaget ska bli framgångsrikt. 

7. Slutsats 

Då syftet med uppsatsen var att ta fram ett förslag till ett balanserat styrkort åt Hotell 

Stockholm kan vi efter avslutad studie se att ett tydligt behov finns. Styrkortet bör anpassas 

efter Hotell Stockholms verksamhet och skall inkludera perspektiv som vi i denna studie tagit 

upp som förslag. Vi hoppas att förslaget som vi arbetat fram kan vara till hjälp för ett 

eventuellt införande av styrkortet. Hotell Stockholm arbetar idag mer eller mindre omedvetet 

med de olika perspektiven. Vi hoppas på att med hjälp av detta förslag kunna konkretisera och 

hjälpa hotellet att få en tydligare struktur och arbeta mer medvetet med det balanserade 

styrkortet. 

8. Förslag på vidare forskning 

Efter att ha arbetat fram ett förslag på det balanserade styrkortet skulle det vara intressant att 

forska vidare på att implementera styrkortet i företaget och sedan göra undersökningar om hur 

det fungerar och används i praktiken.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Del 1. 

1. Fakta om Hotell Stockholm 

2. Fakta om Personen som intervjuas 

3. Fakta om konkurrenterna 

 

Del 2. 

4. Hur ser visionen/Affärsidén för Hotell Stockholm ut? 

5. Vad har Hotell Stockholm för mål? Finansiella, Kund, Interna, lärande-och 

utveckling, medarbetare 

6. Känner du till det balanserade styrkortet sedan innan? Om ja, Vad vet du om det? 

7. I vilken omfattning förväntas man använda sig av ett balanserat styrkort eller annat 

verktyg för att effektivisera/utveckla verksamheten. Finns det ett behov?  

8. Hur förmedlas visionen inom företaget/organisationen? Förståelse för strategin? 

9. Hur försäkrar ni er om att medarbetarna är medvetna om målen i företaget samt att de 

vet om företagets vision? 

10. Hur kopplar ni den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen till företagets vision och 

övergripande strategier i dag? Avsikten med det balanserade styrkortet är alltså att 

koppla den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen till företagets vision och 

övergripande strategier (Kaplan & Norton). 

11. Har ni specifika mål/strategier för de olika avdelningarna på hotellet? 

12. När man talar om det balanserade styrkortet talar man om ett långsiktigt resultat, 

skulle du säga att ni på Hotell Stockholm ser långsiktigt eller kortsiktig? 

13. Vad erbjuder Hotell Stockholm som inte andra hotell gör? Vad är era främsta 

styrkor/framgångsfaktorer? 

14. Hur ser er organisation ut? 

15. Hur arbetar ni på Hotell Stockholm med ekonomistyrning? Vilka styrinstrument 

används? (Budget, prognoser m.m) 

16. Hur mäter Hotell Stockholm medarbetarnas tillfredsställelse? 

17. Hur identifierar ni vad kunderna behöver? (hur mäts kundtillfredsställelse) 

18. Vilka nyckeltal använder ni er av på Hotell Stockholm? 

19. Hur förmedlas/sprids information inom Hotell Stockholm? (Möten m.m) 



3 
 

20. Hur utvecklas personalen? Har ni internutbildningar? (vilka, och hur ofta) 

21. Vad gör att kunden kommer tillbaka till er? 

22. Hur ser Hotell Stockholm företagskultur ut? 

23. Ledningen är i stort behov av feedback för att kontinuerligt justera sina strategier. 

Hur hanterar ni detta i dag? Hur erhåller ni feedback och vad sker sedan? 

24. När produkten eller tjänsten levereras, sker det en uppföljning? (Vad och hur) 

 

 

 


