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Abstrakt 
Syftet med studien har varit att undersöka den upplevda nyttan med nyckeltal i 

verksamhetsstyrningen. Fokus har legat på snabbväxande tillväxtbolag och chefsroller i 

dessa bolag. 

 

Studiens huvudfrågeställning är hur personer upplever nyttan av nyckeltal i 

verksamhetsstyrningen. För att kunna besvara den behöver underfrågan hur 

respondenterna upplever att de nyckeltal de använder fyller sitt syfte besvaras. 

 

Studien är en kvalitativ studie baserad på intervjuer där respondenterna har fått tala så 

fritt som möjligt kring nyckeltal och deras erfarenheter och upplevelser kring dessa. 

 

Resultatet av intervjuerna visade att respondenterna inte bara är väl bevandrade i 

användandet av nyckeltal utan också att de har upplevt att de ger stor nytta för styrningen 

av snabbväxande tillväxtbolag. 

 

Av resultatet framgick också att det är viktigt för nyttan att de nyckeltal som används för 

styrning harmoniserar och att medarbetarna har förståelse för hur olika nyckeltal hänger 

ihop och hur de kan driva verksamheten framåt med sin egen insats. 

 

 

Nyckelord 
Nyckeltal, nyckeltalsstyrning, tillväxtbolag, chefsroller, verksamhetsstyrning, beyond 

bugeting, balanserade styrkort. 
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Abstract 
The purpose of this study has been to understand the precieved benefits of using Key 

Performance Indicators (KPI) in business management. The focus has been on fast 

growing growth companies and executive roles within those companies 

 

The main focus of the study is how people experience the benefits of KPI’s when used in 

business management and operations. In order to answer that, the question about how the 

respondents felt that the KPI’s they are using, fulfill their purposes, needed to be 

answered. 

 

This is a qualitative study based on interviews, where the respondents have been able to 

speak freely around KPI’s and their experiences using them. 

 

The results of the interviews showed that respondents were not only well-versed in the 

use of KPI’s but also that they had a great deal of benefit from them, for the management 

of fast-growing growth companies. 

 

The results also revealed that it is important for the maximization of the benefit, that the 

KPI’s harmonize and that employees to understand how different KPI’s are connected 

and how they can drive the business forward with their own efforts. 

 
 

Keywords 
KPI, KPI management, growth companies, executive roles, business management, 

Beyond Bugeting, Balanced scorecards,  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag styrs många företag i Sverige på samma sätt sedan 50-talet. De använder en budget. 

I dagens otroligt snabbrörliga miljö och med alltmer komplexa och föränderliga 

verksamheter så är något som uppfanns på 1200-talet i England troligen inte det bästa 

sättet att styra en verksamhet (Kullvén, 2009). Behovet att hitta nya och mer effektiva 

metoder ökar för varje dag. 

 

Budget var på 1200-talet i England en metod för den årliga finasiella planeringen. Från 

början var syftet att reglera maktfördelningen mellan kungastyret och parlamentet men 

med tiden blev den även ett administrativt verktyg som har kopplingar mellan 

organisation, handlingar och ekonomi. I början på 1900-talet organiserade sig några 

storföretag i USA, Du  General Motors och General Electric, i resultatstyrda divisioner. 

För att det skulle fungera behövdes ett starkt styr- och budgetsystem. I Sverige började 

budgetar användas i begränsad form på 50-talet och blev vanliga under 60-talet (Arwidi 

1991). Idag används ett antal olika metoder och verktyg för att styra en verksamhet. Den 

vanligaste är den traditionella budgeten, men den utmanas av andra metoder allt mer. En 

av de metoder som vunnit mark är den budgetlösa verksamhetsstyrningen där man 

använder sig av rullande prognoser och nyckeltal (1company.se, 2017).  

 

Intentionen med en budget är att fördela ekonomiskt ansvar inom verksamheten, vilket 

kan vara ett effektivt styrverktyg (Kullvén, 2009). Budgeten används sedan som ett 

uppföljningsverktyg där man stämmer av verksamhetens progress över året. Men en 

budget är en bild av hur man ser på framtiden i just det ögonblicket budgeten skapas. 

Dessa antaganden kommer att gälla för restan av budgetperioden och vad vet de som gör 

budgeten om hur deras verksamhet ser ut om ett år? Beakta bara alla de antaganden man 

måste göra i en budget. Här följer ett urval: Uppskattad försäljning, vilka priser man kan 

ta ut, förändringar i personal och löner, skatter, eventuella valutaförändringar och hur 

konkurrenter kommer agera. Listan kan göras lång (verksamt.se, 2017).  

 

En känd kritiker av budget som styrverktyg var Jan Wallander som, när han var VD för 

Handelsbanken, gick ifrån budgetstyrningen (Wallander 1995). Wallanders åsikter om 

budget var att de största bristerna ligger i att framtiden är osäker och att den är mer eller 

mindre omöjlig att förutspå. I kölvattnet av Wallanders åsikter debatterades det att olika 

företag kräver olika typ av styrning. Argumenten grundade sig på att företag och 

verksamheter påverkas av olika miljöer som kan vara stabila eller föränderliga och om 

produktionsteknologin är lätt- eller trögrörlig (Lindvall 2011). Som Lindvall uttrycker 

det: vi försöker styra dagens företag med gårdagens metoder (ibid).  

 

Även om diskussionen kring budget och budgetlös styrning startade för rätt länge sen, 

Wallander avskaffade budgeten i Handelsbanken redan på 70-talet (di.se 2017), är den 

fortfarande aktuell. Budget är det absolut vanligaste verktyget än idag men fler och fler 

företag har tagit steget och lämnat budgeten, bland annat IKEA, SFK och Volvo 

Personvagnar (Hope 1999). 2015 gick ICA över till budgetlös styrning 

(Verksamhetstyrning20.se 2017). Deras upplevda värde är bland annat att de sparat tid 

eftersom budgetprocessen var väldigt tid och resurskrävande, samt att de har ett större 

fokus på framtiden. Den traditionella budgetprocessen har ett framtidsfokus enbart den 
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första perioderna i budgeten, sedan får den kortare och kortare horisont ju närmare slutet 

av budgeten man kommer.  

 

Det finns ett antal alternativa metoder som diskuteras som ersättare till den traditionella 

budgeten. Bland dessa metoder finns balanserade styrkort och beyond budgeting. Dessa 

två är de som verkar ha fått störst fäste baserat på mängden litteratur och 

diskussionsutrymme. Balanserade styrkort bör, anser vissa, på sikt kunna ersätta budgeten 

som styrverktyg, medan andra anser att balanserade styrkort bara är ett komplement 

(Lindvall 1997). Ett annat alternativ är Beyond Budgeting (Hope 2003) är uppbyggt av 

två uppsättningar med sex principer var och är egentligen mer av en ledningsmodell som 

möjliggör ett decentraliserat sätt att leda. Fokus för beyond budgeting är målsättningar 

och drivare. I stället för en detaljerad budget arbetar företag istället med målsatta 

nyckeltal på lång och kort sikt.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera företag som nämnts tidigare som tagit steget till att styra sina verksamheter 

på annat sätt än med en traditionell budget. Budgetens mening är att ge ekonomiska ramar 

för verksamheten och ge möjlighet till uppföljning. Den kan också vara en hjälp för 

verksamheten att ta strategiska beslut och att bryta ner dessa i mindre delar som är lättare 

att agera på. Men budgeten dras med stora nackdelar i form av flexibilitet och 

tillämpbarhet för vissa verksamheter. Det är speciellt utmanande för företag i tillväxt i en 

bransch som är mycket snabbrörlig. Det finns en hel del argument till varför företag ska 

byta till en budgetlös styrning, bland annat rörligare och snabbare organisation, mer 

innovativa strategier, lägre kostnader och mer lojala kunder (bbrt.org a 2017). Både 

balanserade styrkort och beyond budgeting använder sig av nyckeltal. För balanserade 

styrkort betraktar målsättningen och styrtalen organisationen ur fyra perspektiv: 

finansiellt, kund, process och lärande. Det finasiella perspektivet speglar hur ägarna ser 

på företaget, kundperspektivet handlar om hur kunderna upplever verksamheten, 

processperspektivet mäter vad företaget måste bli bra på och lärandeperspektivet 

fokuserar på hur verksamheten ska bli bättre och mer konkurrenskraftigt (Kaplan 1999). 

Inom beyond budgeting handlar det om målsatta nyckeltal. Målnivåerna tas fram med 

hjälp av drivare (mätbara faktorer som försäljning, antal anställda, kunder, och så vidare) 

istället för att använda konton eller kostnadsställen (Hope 1999). 

 

Men hur står sig nyckeltal som styrverktyg? Vilka levererar vad de ska? Kan man ens 

prata om ”bäst” när det gäller nyckeltal? Rimligen är behoven olika för olika roller i 

organisationen.  Det blir därför intressant att undersöka hur respondenterna ser på hur 

olika nyckeltal påverkar en organisation utifrån de olika syften som Catasús (2008) tar 

upp. Nyckeltal ska vara härledda från verksamhetens strategi, men hur man driver mot en 

strategi med nyckeltal är ingen enkel uppgift. Olika roller och funktioner i ett företag har 

olika behov och mäter framgång och sätter mål på olika sätt. Vem som helst kan skapa 

nyckeltal och påstå att de är ”bra” och att de mäter och driver framgång men att skapa 

relevanta och effektiva nyckeltal är en mer komplex process än så. Det är inte reglerat 

vilka nyckeltal som en verksamhet kan, eller bör, använda, utan det är upp till respektive 

verksamhet. När det gäller till exempel finansiella nyckeltal för extern rapportering verkar 

det finnas en konsensus kring vilka nyckeltal som bör användas, vilket är tydligt i 

årsrapporter och aktiemäklarsidor, men vilka som används inne i en organisation är 

mycket mer höjt i dunkel. Mängden nyckeltal är oändlig. I och med att ett nyckeltal 

handlar om något det finns intresse för i förhållande till en jämförelsebas, är det bara 
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fantasin som sätter gränser. Hur ska en verksamhet veta vilka nyckeltal de ska välja? Ett 

sätt är att undersöka hur företag som redan gjort en omställning till nyckeltalsstyrning 

upplever nyttan med nyckeltal. 

 

Det studien vill förstå är hur de ”bästa” nyckeltalen upplevs. Varför är de så bra? Om en 

person får välja ett nyckeltal som de anser ger mest värde, på något sätt, så är frågan 

varför personen valde just det nyckeltalet. Vad får just det nyckeltalet att vara så effektivt 

i användarens ögon? För att få reda på det fokuserar studien på chefsroller då dessa 

generellt arbetar mer med verksamhetsstyrning än andra roller. Det urvalet görs för att se 

hur olika roller ser på nyttan av nyckeltal. Varje respondent får fritt berätta om vilka 

nyckeltal som personen använder i sitt arbete och hur nyttan upplevs med dessa. 

Respondenterna kommer också berätta om vilket nyckeltal de skulle välja om de endast 

fick använda ett enda nyckeltal i sitt arbete för att få fram mer detaljer kring den upplevda 

nyttan. Nyckeltalens nytta kommer respondenterna få bedöma hur väl de uppfyller dessa 

syften: lärande, belöning, kontroll och mobilisering. Det är sedan denna upplevda nyttan 

som är fokus för denna studie. 

 

1.3 Problembeskrivning 

Problemdiskussionen ovan ger dessa forskningsfrågor: 

 

Huvudfråga: 

Hur upplever personer nyttan av nyckeltal i verksamhetsstyrningen? 

 

Underfråga för att kunna besvara huvudfrågan är: 

Hur upplever respondenterna att dessa nyckeltal fyller sitt syfte? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att studera vilka nyckeltal olika chefsroller i snabbväxande tillväxtföretag 

använder för att styra sin verksamhet. Detta för att bättre förstå den upplevda nyttan 

utifrån centrala perspektiv så att en rikare bild kan ges av hur företag kan använda 

nyckeltal för att styra sin verksamhet. 

 

 

1.5 Begränsningar 

Verksamhetsstyrning är det ämne som studien riktar in sig på, men då det är ett för 

omfattande ämne begränsar sig studien till hur en budgetlös verksamhetsstyrning med 

prognoser och nyckeltal används i ett antal utvalda verksamheter. Studien är även 

begränsad till två företag och fyra respondenter för att hålla studien hanterbar. Företagen 

ska vara snabbväxande tillväxtföretag och respondenterna ska ha ledande roller, dvs 

chefsroller i företagsledningen.  
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2 Metod 

Detta kapitel kommer presentera vilka metodiska tillvägagångssätt studien använder sig 

av.  

 

2.1 Ämnesval 

Valet av ämne grundar sig i författarens intresse för företagande. Mer specifikt för hur 

man gör företagande lite enklare och roligare och därmed ökar chanserna att lyckas som 

företagare. Inga företag kan lyckas utan att ha full kontroll på sin egen ekonomi. Ett sätt 

att förenkla ekonomirapportering och uppföljning är att jobba med nyckeltal. Att förstå 

hur nyckeltal kan hjälpa en organisation är något som intresserar författaren mycket. 

 

2.2 Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två varianter av hur man ser på teori och 

forskning. Deduktiv och Induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen handlar om att man 

utgår från det man vet om ett ämne eller område kopplat till teoretiska aspekter och 

därifrån härleder eller deducerar en eller flera hypoteser som sen ska testas empiriskt. 

Det man redan vet om ett område är oftast tidigare forskning och teorier. Hypoteserna 

som skapas ska översättas till utforskningsbara företeelser och det kräver i sin tur att 

forskaren måste specificera hur informationen samlas in baserat på den data som 

hypotesen består av. Fördelen med den induktiva ansatsen är att man kan få generell 

kunskap genom en fokuserad fråga tack vara stort underlag. Även möjligheten att testa 

kausala samband via kontrollerade experiment är en fördel. Nackdelar är att resultaten 

bara förklarar ett smalt problemområde och att det är svårt att definiera variabler. 

Processen beskrivs i figur 1. 

 

 
Figur 1 – Den deduktiva processen 

Källa: Bryman et al 2011, s. 31 

 

 

Den induktiva ansatsen, handlar om att beskriva konsekvenser av resultatet av teorin som 

ligger bakom. Ett exempel på induktion är: ”Solen har gått upp varje morgon hittills, så 
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den går alltså upp imorgon med”. Genom observationer och datainsamling dras generella 

slutsatser baserat på detta data. Forskaren gör med andra ord en induktion. Oftast dras 

dessa slutsatser utan koppling till teori, utan teorin skapas utifrån slutsatserna. Den 

induktiva ansatsen används vanligen när ett nytt område ska studeras och det inte finns 

någon teori att grunda arbetet i. Det man vill uppnå är att forskaren inte hindras eller 

begränsas när det gäller vilken information och data som samlas in. Fördelen med den 

induktiva ansatsen är att den tar fram nya idéer och ny kunskap, även kunskap som inte 

observerats. Nackdelen är att kunskapen är en sannolikhet baserat på speciella 

observationer. 

 
2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Den kvantitativa metoden, handlar om att undersöka ett undersökningsmaterial för att ur 

det komma fram till ett resultat som kan stödja eller förkasta en hypotes eller teori baserat 

på statistik. Resultatet från empirin är ofta mönster i större grupper och datamängder. Det 

som eftersträvas är statistiska, kvantifierbara och generaliserbara resultat. Det forskaren 

utgår ifrån är att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning 

på olika sätt vill mäta för att få information om denna verklighet. Denna forskning innebär 

att man studerar strukturerat data, alltså data som kan kvantifieras i kategorier eller i 

siffror. Datainsamlingen sker ofta via enkätundersökningar med slutna svarsalternativ, 

mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, strukturerade 

intervjuer och statistik. Här är det bra med stort antal respondenter för att kunna påvisa 

generaliserbarhet av resultaten (Bryman 2011). 

 

Den kvalitativa metoden är tolkande. Där utgår man från att forskaren ingår i den sociala 

verklighet som analyseras. Datainsamling och analys sker växelvis där forskaren försöker 

fånga personers handlingar och tolka dess innebörder (Bryman 2011). Den kvalitativa 

metoden handlar om att analysera ostrukturerat eller åtminstone semi-strukturerat data 

som till exempel intervjuer, enkäter med öppna svar och fallstudier. En syn på den 

kvalitativa metoden är att vår verklighet skapas löpande av oss alla som ingår i den och 

kunskap uppstår ifrån erfarenheter vilket i sin tur påverkar verkligheten. Det betyder att 

studien utgår från en holistisk ontologi (människa och värld är sammanflätade). Det 

betyder också att det existerar en intersubjektiv epistemologi, d.v.s. det existerar ett 

gemensamt språk vilket gör att personer, till exempel forskare och respondenter, kan 

förstå varandra även om varje person och dess erfarenheter är unika. Inom subjektivismen 

så är det hermeneutik, genom tolkning och förståelse kan man komma fram till ny 

kunskap, som är linjen i studien. Ju mer kunskap, ju mer förändras förståelsen. Det 

innebär i sin tur att förståelse för både delarna och helheten, och hur de förhåller sig till 

varandra, är viktigt. Den här synen står i kontrast till positivismen. Positivisterna anser 

att vetenskapen är neutral och fri från värderingar och att samhället är något vi måste 

förhålla oss till  (Bryman 2011). Hermeneutikerna menar att det finns en skillnad mellan 

fysiska och sociala fenomen, att allt vi ser och uppfattar är en subjektiv tolkning av 

verkligheten (Ibid.). Genomgående för kvalitativa studier är att datainsamlingen sker med 

ett fåtal personer. Det ger en möjlighet att komma nära det som studeras och resultatet är 

ofta av mer beskrivande typ och nås via observationer och intervjuer. Ur detta resultat 

skapas sen en eller flera teorier.  

 

Valet av metodologisk ansats baseras på identifierat problemområde och det som ska 

studeras och eftersom syftet är att studera hur olika personer upplever något faller sig 

valet av metod ganska givet. Den kvantitativa metoden passar inte studien då det inte 

handlar om att validera en teori utan snarare att skapa en. Inom den kvalitativa metoden 



  
 

11 
 

så kan inte positivismen komma på tal eftersom det mycket svårt att inte utgå från tidigare 

kunskap eftersom forskaren besitter tidigare erfarenhet och kunskap om nyckeltalstyrning 

och verksamhetsledning. Subjektivismen och Hermeneutiken är däremot något som 

passar bättre för denna studies syfte och rimmar bättre med forskarens syn på 

verkligheten. 

 

Kvantitativa undersökningar är nästan uteslutande deduktiva, eftersom det bygger på att 

information struktureras innan den samlas in. En kvalitativ metod är mer öppen för ny 

information, vilken leder till att kvalitativa metoder ofta är förenad med en induktiv ansats 

(Bryman 2011). I denna studie används den kvalitativa metoden och här har också den 

induktiva teorin valts. Eftersom det är upplevelser som söks blir undersökningen 

subjektiv där målet är att öka förståelse och kunskap om dessa upplevelser. Ju mer 

kunskap, ju mer förändras förståelsen som hermeneutikerna uttrycker det. Denna vunna 

kunskap och förståelse är inte direkt generaliserbar men eftersom studien belyser en 

uplevelse som är sann i sin kontext kan detta fenomen användas som utgångspunkt för 

framtida forskning. 

 
2.2.2 Forskningsprocess 

 

Den process som används för tolkning och analys är Ib Andersens skiss över 

kunskapsproduktionsprocessens huvudelement (Andersen 1998). Det finns fyra 

grundelement: Problemformulering, Teori, Empiri och Konklusioner/svar. Emellan dem 

finns det kopplingar som består av analys, tolkningar och syntes. Detta samband 

illustreras i figur 2. 

 

 

 
 

Figur 2 – Metodskiss 

Källa: Andersen I, 1998, sid. 22 

  

Problembeskrivningen är de frågor som studien vill besvara. Teorin innehåller de 

publicerade artiklar, böcker och annat material som den här studien lurtar sig på. Empirin 

är de observationer och data som fås via intervjuer. Analys och tolkning är de processer 

som kopplar ihop två eller fler grundelement. Tills sist är det konklusioner eller svar vilket 

är resultatet av hela den här processen. 

 

 

2.3 Insamling av data 

Olika typer av problem kräver olika typer av datainsamling, resultatbearbetning och 

analys. Enligt Andersen (1998) är det undersökningens kunskapssyfte, 

problemföreställning och objektområde som bör vara avgörande för vilket metodologiskt 

tillvägagångssätt man använder sig av. 
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2.3.1 Primär- och sekundärdata 

 

För att kunna skapa en hypotes kring problemfrågeställningen behövs data att analysera. 

Det finns två olika typer av data; Primär och sekundär. Primärdata är det data och 

information som en forskare samlar in själv och för första gången (Andersen 1998). 

Exempel på primärdata är frågeformulär, intervjuer och observationer. Sekundärdata är 

data och information som samlats in av andra. Den kan ha samlats in för ett annat syfte 

än vad den ämnas att användas för i den här nya kontexten. Det gör att det gäller att vara 

mycket kritisk vid valet av källor. 

 

Kvalitativa studier använder sig ofta av intervjuer som metod för att samla in data. 

Eftersom den kvalitativa ansatsen strävar efter att undvika att skapa förutbestämda 

strukturer och ramar, behöver intervjuerna vara så ostrukturerade som möjligt (Bryman 

2011).  

 

Denna studies primärdata kommer skapas utifrån semi-strukturerade intervjuer och yttre 

data noteras (t.ex. kön, titel, antal år i företaget etc.). Detta yttre data används för att sätta 

in personen i ett sammanhang som går att tolka. Om det primära datat skulle upplevas 

som bristfälligt kommer sekundär data i from av böcker, artiklar och andra källor bli 

aktuell att samla in, men håller primärdatat hög nivå kommer sekundärdata inte samlas 

in. 

 

 
2.3.2 Intervjuer 

 

Bryman och Bell (2011) menar att intervjuer kan ha olika karaktär där skillnaden ligger i 

hur styrda frågorna och möjligheten att svara är. Intervjuer kan vara öppna, strukturerade 

och semi-strukturerade. En öppen, helt ostrukturerad intervju är rent praktiskt väldigt svår 

att få till utan att de liknar vanliga samtal. Utan någon styrning är det svårt att få ett värde 

ur svaren och observationerna. För strukturerar och semi-strukturerade intervjuer 

bestämmer standardiseringsgraden, d.v.s. struktur, bestämmer hur djupgående 

informationen blir. Ju mindre struktur desto mer kvalitativ och djupgående information, 

medan en högre grad av struktur ger ytligare information, men gör kvantifiering möjlig 

(Lundahl 1999). Den semi-strukturerade intervjun (Bryman 2011, s. 473) innebär att det 

finns preparerade frågor och frågeområden med tillhörande uppföljningsfrågor som beror 

på vilka svar som erhålls under intervjun. Svaren avgör vad följdfrågorna blir vilket ger 

en möjlighet att låta kunskapen växa fritt utan att formas för mycket av forskaren. 

Forskaren kan istället kan styra samtalet till de önskade områdena utan att hindra 

respondenternas möjlighet att svara fritt och utveckla sina svar. Gustavsson (2004, s.50) 

kopplar också samman semi-strukturerade intervjuer och den kvalitativa metoden och 

hävdar att detta ger utrymme för mer komplexa frågor. 

 

Eftersom det är en kvalitativ studie och semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet till att 

fånga många detaljer genom öppna frågor och möjligheten till uppföljningsfrågor gör att 

det är de semi-strukturerade intervjuerna som denna studie kommer använda sig av i 

datainsamlingen. I denna studie kommer djupintervjuer genomföras med personer i 

chefsroller. Målet är att ha respondenter som har en medvetenhet kring sina upplevelser 

och därmed hellre få men med djup kunskap och insikt än många med liten kunskap om 

ämnet. Intervjuerna ska ges god tid för att ha tid och möjlighet att ”gå på djupet” så att 

respondenternas syn på verkligheten kring studiens frågeställning kan fångas i detalj. För 

att fånga så mycket data som möjligt, måste urvalet vara litet men med hög kvalitet.  
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Frågorna i intervjuerna (Bilaga A) är sammanställda utan inbördes ordning på frågorna. 

Bryman och Bell (2011, s.476) skriver att intervjuguiden, det vill säga de förberedda 

frågorna, inte behöver ha någon intern ordning i en semi-strukturerad intervju. Detta är 

något som användes i intervjuerna för att kunna följa respondenterna i sina svar med 

uppföljningsfrågor.  

 

De företag och personer som ingår i den här studien är anonyma eftersom den 

verksamhetsstyrning och de nyckeltal de använder kan utgöra ett värde för konkurrenter. 

 

Det ena företaget är ett rekryterings- och bemanningsföretag med ca 800 anställda. De 

har använt nyckeltalsstyrning i 6 år och på detta företag har VD och Säljchef intervjuats. 

Det andra företaget är en redovisningsbyrå och systemleverantör med ca 60 anställda. De 

har använt nyckeltalsstyrning sedan starten för 7 år sedan. På detta företag har CGO 

(Cheif Growth Officer, en variant av säljchef) och COO (Chief Operating Officer) 

intervjuats. 

 

Intervjuerna har utförts på respektive företags kontor under december månad 2017 och 

varade i snitt ca 40 minuter. Anteckningar fördes och ljudet spelades in. 

 

Respondenterna har fick möjlighet att göra en respondentvalidering av utskrifterna från 

intervjuerna och får även själva rapporten. 

 
2.3.3 Urval 

 

Urvalet baseras på att det här är en kvalitativ studie, där syftet är att skapa förståelse 

snarare än att bevisa en generaliserbar teori. Antalet respondenter är en mindre antal 

personer. 

 

I studien ingår två företag och de roller som omfattas är VD, COO, CGO och Säljchef. 

Dessa individer ska ha stor erfarenhet av nyckeltalsstyrning. De får gärna ha erferenhet 

från andra metoder för verksamhetsstyrning med. Företagen och rollerna är valda utifrån 

ett målstyrt urval (Bryman 2011, s. 452) tillsammans med ett tillgänglighetsurval 

(Bryman 2011). De företag som ingår i studien är utvalda för att de är relevanta för denna 

studie. Företagen och respondenterna, har den nödvändiga erfarenheten av att använda 

nyckeltalsstyrning och respondenterna har en ledande roll i respektive företag. De utvalda 

rollerna har stor erfarenhet av verksamhetsstyrning i en verksamhet och de som därmed 

bör vara bäst på att uppskatta nyttan. Tillgänglighetsurvalet baserar sig på att det är svårt 

att få tid av personer i ledande ställning (Bryman 2011). 

 

När det gäller hur många respondenter som behövs menar Trost (2010, s.143), att antalet 

beror på syftet med studien. Han menar att mellan fem och åtta respondenter skulle kunna 

vara lämpligt för att antalet inte ska bli ohanterligt. Syftet med studien är att förstå hur 

chefsroller i olika verksamheter, upplever en nyttan med nyckeltal som styrverktyg. 

Antalet respondenter blev fyra stycken, vilket grundar sig på tillgänglighet till stor del. 

Fyra respondenter ligger nära den gräns som Trost satte upp. Bedömningen är att detta 

mindre respondent inte gör så stor skillnad att det skulle bli något problem. 
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2.4 Kvalitetsmått 

De begrepp som ofta används för som kvalitetsmått är reliabilitet, replikbarhet och 

validitet. Reliabilitet svarar på frågor som: Är resultatet tillförlitligt? Kan ett resultat fås 

igen om studien återupprepas? Replikbarhet svarar på: Går studien att upprepa? Är 

studien beskriven med metoder, förutsättningar etc i sådan detalj att den kan göras igen 

av andra forskare? Validitet svarar på om undersökningen mäter vad den utger sig för att 

mäta. Dessa kvalitetsmått syftar till mätning av det faktiska och relevanta empiriska 

materialet och hur tillförlitliga mätningarna är, vilket rimmar illa med en kvalitativ ansats. 

Enligt Bryman (2011) är dessa begrepp inte anpassade för att mäta hur en kvalitativ 

undersökning står sig i en kvalitetsgranskning. Eftersom den kvalitativa undersökningen 

är subjektiv och själva intervjusituationen kan vara svår att upprepa exakt; bara saker som 

sinnesstämning, externa händelser som kan påverka och tankemönster hos respondenten 

kan ändras mellan olika tillfällen föreslår de en uppsättning av andra kvalitetsmått. De 

föreslår trovärdighet och äkthet.  

 
2.4.1 Trovärdighet 

 

Trovärdighet delas in i fyra olika kriterier. Dessa är pålitlighet, överförbarhet, 

tillförlitlighet och konfirmering. 

 

Pålitlighet är hur pålitlig är undersökningen är i form av hur väl processen och 

undersökningen är utförd. Genom att titta på vilka begrepp som används och teoretiska 

modeller; hur datat har samlats in (struktur för intervjuer, hur bekväm har deltagaren känt 

sig etc.), hur urvalet av deltagare gjorts (har de tillräcklig kunskap om ämnet), är forskaren 

tillräckligt kompetent, kvaliteten på datat (tillräckligt mycket, tillräckligt brett och djupt) 

(Bryman 2011, s.403). För att höja pålitligheten i denna studie kommer den dokumenteras 

väl i alla aspekter så att det är tydligt var datat kommer ifrån och hur det samlats in. 

Intervjuerna kommer spelas in (ljudinspelning) och dessa inspelningar kommer 

transkriberats så nära intervjutillfället som möjligt för att säkerställa att inga nyanser 

missas. För att ytterligare säkra pålitligheten kommer respondenterna erbjudas att få läsa 

igenom  de transkriberade intervjuerna, en så kallad respondentvalidering, för att 

säkerställa att inga misstag har gjorts. 

 

Överförbarhet innefattar en detaljerad beskrivning av hur studien utförts i. Det handlar 

om kontext, när, var, hur och varför. Detta för att ge andra personer en bra insyn och 

möjligheten till att bedöma om studien är överförbar till ett annat sammahang eller annan 

miljö (Bryman & Bell, 2011 s.403-404). Detta har vi tagit hänsyn till genom att vi i denna 

studie utförligt har beskrivit kontexten där empirin är insamlad. Även om resultatet inte 

är lika enkelt att generalisera som resultat från kvantitativa studier, det är inte meningen 

att hitta generellt tillämpbara principer och ramar, så finns överförbarheten i och med att 

forskare kan använda denna studie som utgångspunkt för fördjupningar och ny forskning. 

Den teori som skapas kan sedan användas inom kvantitativ forskning för att generaliseras 

om det är möjligt. 

 

Tillförlitlighet handlar om hur tillförlitligt resultatet av dena studie är. För att öka 

tillförlitligheten i studien erbjuds respondenterna en respondentvalidering (Bryman 2011, 

s. 402), det vill säga de får läsa igenom en sammanfattning av sin intervju för att se om 

de känner igen sig eller om de vill tillägga något. Målet är att få respondenterna att vara 

så uttömmande som möjligt genom många uppföljningar och försöka få så många 
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påståenden som underbygger varje tema som möjligt. Att forskaren har tidigare kunskap 

om nyckeltal är också något som borgar för att frågorna är relevanta. 

 

Konfirmering innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverkat utförande och 

slutsatsdragning (Bryman 2011, s. 405). Då denna studie handlar om en upplevelse 

författaren själv inte upplevt torde det vara rimligt att anta att en sådan påverkan inte kan 

ske, men för att inte ta några risker har studien granskats under arbetets gång av 

respondenter, opponenter, examinator och handledare. Urvalet av respondenter är inte 

heller något som påverkats av forskaren. Det är ett tillgänglighetsurval (de som forskaren 

kan få tillgång till) inom gruppen av företag som kvalificerar sig till att vara ett 

metodurval.  

 
2.4.2 Äkthet 

 

Äkthet delas in i fem kriterier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman 2011, s.405).  

 

Rättvis bild handlar om att studien omfattar hela gruppen av människor som studerats 

(Bryman 2011, s.405). I den här studien omfattas flera olika roller vilket ger en täckning 

av större delen av en organisation. Men oavsett det så blir en studies rättvisa bild inte mer 

täckande än de roller och personer som de facto ingår i studien. Den här studien ger alltså 

en rättvis bild av vad chefsroller tycker. 

 

Ontologisk autencitet svarar på frågan om studien hjälper respondenterna att komma fram 

till en bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö som de lever i 

(Bryman 2011, s. 405). Denna studie kommer att presenteras till respondenterna och 

genom studiens analys och tolkningar kan den ge dem en bättre inblick i sin situation och 

miljö. 

 

Pedagogisk autenticitet svarar på om studien bidragit till att respondenterna får en bättre 

bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting (Ibid.). Eftersom studien 

omfattar flera roller får respondenterna absolut en bättre bild av hur andra ser på nyckeltal 

och hur de upplever dem.  

 

Katalytisk autenticitet är om studien gjort att de som medverkat i den kan förändra sin 

situation (Ibid.). Genom att respondenterna får resultatet kan de, om de vill agera och 

förändra sin situation.  

 

Taktisk autenticitet har studien om den gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta 

de åtgärder som krävs (Ibid.). Med större förståelse kring sin situation och möjligheten 

att ta del av analys och slutsats kan de få större förståelse och möjlighet att förändra och 

göra åtgärder för att förbättra sin situation. 

 

  

2.5 Etiska överväganden 
 

Bryman och Bell (2011) tar upp fem etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar.  

 



  
 

16 
 

Informationskravet är mött i och med att alla respondenter får presenterat för sig syftet 

med studien och hur det insamlade datat kommer behandlas. En viktig punkt är att alla 

respondenter fick veta, och godkänna, att intervjun spelades in (Bryman 2011, s.137). 

 

Samtyckekravet har fullföljts genom att deltagandet är frivilligt och de hade alla 

möjligheten att avbryta intervjun när som helst (Ibid.). 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet betyder att respondenterna i studien har rätt att 

vara anonyma och att personuppgifter hanteras så att de enbart är tillgängliga för behöriga 

personer. I den här studien har det hanterats genom att inte namnge något företag eller 

person utan anonymiserat datat. Det finns alltid en risk att någon kan känna igen en 

respondent baserat på de svar de lämnat, men respondenterna har fått den risken 

presenterat för sig och godkänt att vara med ändå (Ibid.). 

 

Nyttjandekravet betyder att de data som samlats in enbart i syfte att användas i den här 

studien, vilket är fallet här (Ibid.). 

 

Falska förespeglingar kan ges om forskaren ger vilseledande eller osann information till 

respondenterna gällande studien. I denna studie har respondenterna innan de godkänt sitt 

deltagande fått en genomgång av hur studien kommer utföras och hur datat som samlats 

in kommer bearbetas. Denna information speglar den verkliga processen så det finns inga 

falska förespeglingar. 

 

 

2.6 Metod- och källkritik 
 

Alla metoder och källor medför olika risker. Här tas kritik mot datainsamlingen, urvalet, 

metoden och källorna upp och hur den hanterats.  

 
2.6.1 Kritik mot datainsamlingen 

 

Den största risken med den här studien är att forskaren inte får tillgång till de personer 

och företag som är relevanta för studien. Den risken handlar mer om uthållighet från 

forskarens sida i jakten på respondenter och företag. Det kan bli så att forskaren inte får 

tillgång till alla de roller som är utvalda på de företag som ställer upp, men igen handlar 

det om uthållighet i försöken att hitta rätt respondenter. 

 

Risken att frågorna i sig är felaktigt ställda eller helt enkelt orelevanta är inte särskilt stor 

eftersom författarens egen erfarenhet och kunskap inom ämnet är relativt hög. Med åtta 

år i chefsroller där budgetering varit en ingående arbetsuppgift och med nuvarande arbete 

med nyckeltalsstyrning torde risken vara begränsad. Även stöd från handledare och andra 

studenter hjälper till att minimera den risken.  

 
2.6.2 Kritik mot urvalet 

 

Kritik kan riktas mot att urvalet är för litet för att studien ska vara tillräckligt tillförlitlig, 

men antalet respondenter (4) som ingår i studien ligger nära de rekommenderade fem till 

åtta som Trost (2010, s.143) rekommenderar. Att de är en för lite bör inte orsaka någon 

betydande försvagning av resultatet. De respondenter som ingår i urvalet är av hög 

relevans för studiens syfte vilket borgar för ett resultat som är trovärdigt. 
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2.6.3 Kritik mot kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa metoden kritiseras för att resultaten inte är upprepningsbara eller att 

riktigheten i resultaten inte kan verifieras. Metoden får även kritik för att den inte  

uppmuntrar forskare att definiera begrepp på ett otvetydigt sätt. Datat beskrivs helt enkelt 

inte i väldefinierade kategorier (Bryman 2011, s. 416-418). Att resultatet och studien är 

svår att replikera bottnar i att en kvalitativ studie är ostrukturerad och ofta beror på hur 

en intervju faller ut. Respondenterna i en kvalitativ studie kommer med stor sannolikhet 

att påverkas av forskaren på olika sätt. De kan reagera på personlighet till exempel och 

med en annan forskare kan respondenterna vara olika öppna och därmed lämna avvikande 

svar. Utgångspunken för olika forskare kan aldrig vara lika. I den här studien är dock 

risken att resultatet skulle avvika på ett signifikant sätt inte stor. Ämnet som diskuteras 

under intervjuerna är inte personligt eller kännsligt på något sätt så risken att respondenter 

inte skulle svara liknande om någon annan ställde frågorna är minimal. 

 

En annan kritik handlar om antalet respondenter är oftast få i en kvalitativ studie och det 

gör att forskningen kan kritiseras för att resultatet inte går att generalisera. Men det är inte 

heller poängen i en kvalitativ studie. Syftet är att få en djupare kunskap och förståelse för 

ett fenomen (Lundahl 1999).  

 
2.6.4 Källkritik 

 

De källor som använts i den här studien är böcker och artiklar från välkända utgivare. De 

webbplatser som används som källor är erkänt seriösa källor av välkänd karaktär. 
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3 Teori 
 

3.1 Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 
 

Ekonomistyrning handlar om det arbete som görs i en verksamhet för att uppnå 

ekonomiska mål. Det arbetet består av planering, genomförande, uppföljning, förbättring 

och anpassning av verksamheten (Kullvén 2009). Kritiken mot ekonomistyrningen är att 

den fokuserar på kortsiktigt tänkande och bygger på historiskt finansiellt data. Denna 

inskränkthet kan orsaka att verksamheter styrs på ett sätt som inte är i linje med strategiska 

mål. Tack vare att ekonomistyrningen fokuserar på mått i pengar finns risken att saker 

som kvalitet och andra icke-monetära mått tappas bort. Kortsiktigheten ger som effekt att 

till exempel utbildning, forskning och teknisk innovation på samma sätt sätts på sparlåga. 

Ekonomistyrningen gör också att det kan vara svårt att se kopplingar mellan finansiella 

mål och den verklighet de lever i (Olve 2007). Som en följd av detta har begreppet 

verksamhetsstyrning växt fram. Verksamhetsstyrning är de beslut och åtgärder som en 

verksamhet vidtar i syfte att nå ett önskat resultat (Mannervik 2006). Målet är att nyttja 

verksamhetens resurser på ett optimalt sätt. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

ekonomistyrning och verksamhetsstyrning handlar om vad det är för information och till 

vem informationen tillhandahålls (Lindvall 2011). I verksamhetsstyrning är informationen 

tillgänglig för fler och istället för att måtten enbart handlar om kostnader, vilket är det 

vanligaste att mäta inom ekonomistyrning, så är den mer inriktad på värde. Inom 

verksamhetsstyrning så handlar det om att mått och information kring dessa ska vara 

tillgängliga när de behövs vilket gör att styrningen blir mer aktiv. I traditionell 

ekonomistyrning så visas styrinformationen upp vid fasta tillfällen som personalmöten 

eller interna nyhetsbrev etc. och då blir lätt styrningen eftersläpande. 

Verksamhetsstyrning har också ett större fokus på målorientering snarare än 

detaljorientering så medarbetare kan enklare sätta mål och information i en kontext vilket 

gör att beslut och åtgärder kan vidtas som är mer i linje med de strategiska inriktningarna 

som en verksamhet har satt upp (Mannervik 2006). 

 

 

3.2 Modeller för verksamhetsstyrning 
 

Verksamhetsstyrningen växte fram under 90-talet när kritiken mot ekonomistyrningen 

tog fart. Det var till exempel under den här tiden som Wallander skrev sin bok om 

budgetens tillkortakommanden. Två modeller för verksamhetsstyrning är balanserade 

styrkort och beyond budgeting. Gemensamt för dessa två modeller är att de inkluderar 

fler mått och styrparametrar än bara finansiella. Med dessa modeller försökte man hitta 

strukturer, arbetssätt och processer för att koppla ihop strategiska mål med de mått man 

använder i sin styrning. Dessa modeller ersätter också den finansiella planeringen och 

uppföljningen (Olve 2007). 

 

3.2.1 Balanserade styrkort 

 

För att komplettera den finansiella styrningen måste man ta hänsyn till icke-finansiella 

perspektiv för att inte enbart titta historiskt utan även titta framåt. De finansiella måtten 

visar hur det har gått medan de icke-finansiella måtten tittar på operationella saker som 

bland annat kundnöjdhet och verksamhetens innovationsarbete (Kaplan 1992) vilka är 

mer framåttittande. Man eftersträvar att visa värden som inte en traditionell bokföring 



  
 

19 
 

klarar av att visa, så som intellektuellt kapital och marknadsvärde kontra bokfört värde. 

Balanserade styrkort är alltså en samling balanserade nyckeltal, både finansiella och icke-

finansiella som är kopplade till företagets strategi och vision.  

 

De olika perspektiv som är del av de balanserade styrkorten är finans, interna processer, 

kund och lärande och utveckling (Kapland 1992). Dessa fyra perspektiv skapar en balans 

mellan kortsiktiga och långsiktiga mått, mellan externa mått (för kunder till exempel) och 

interna mått kring innovation och processer (Simons 2000). Dessa perspektiv är inte 

obligatoriska utan verksamheter kan använda dem som de anser tillför något. Oftast är 

det minst fyra perspektiv men det är inget som hindrar en verksamhet att lägga till en eller 

flera perspektiv om det passar verksamheten och/eller branschen. Även verksamhetens 

strategi spelar in i valet av perspektiv. 

 

Den kritik som finns gentemot balanserade styrkort är att även med dessa perspektiv så 

finns det viktiga delar som inte täcks. Medarbetare och leverantörer är två grupper som 

enligt Kapland och Nortons (1999) modell inte tydligt tas hänsyn till. Kapland och Norton 

(1999) anser dock att dessa grupperingar kan inkluderas i perspektivet för lärande och 

utveckling, men säger också att inte alla intressenter måste eller ens ska inkluderas i 

styrkortet. 

 

De fyra perspektiven är som sagt tidigare: finansiellt, interna processer, kund och lärande 

och utveckling. Det finansiella perspektivet handlar om att knyta ihop finansiella mål med 

verksamhetens strategi. Dessa mått ska fungera som vägledare för de andra perspektiven. 

För att styrkortet ska vara effektivt, i den här kontexten betyder det att verksamheten ska 

generear ett bättre ekonomiskt resultat, bör det finnas ett kausalt samband, dvs en viss 

förändring har en viss effekt, mellan de olika måtten (Kaplan 1999). Det finansiella 

perspektivet ska visa ägarnas syn på verksamheten (Kullvén 2009). Vanligen består 

måttet av lönsamhetsrelaterade mått som avkastning eller rörelseresultat men beroende 

på verksamhetens situation kan andra mått vara relevanta. Ett företag i tillväxtfas kan med 

fördel välja marknadsandelar eller försäljningsökning istället. Det viktiga är att de mått 

som väljs korrelerar med verksamhetens strategi. Kapland och Norton (1999) trycker på 

att de styrtal och mått som väljs måste fylla två syften; dels ska de mäta den ekonomiska 

progress som strategin dikterar, dels ska de fungera som en slutlig referens för de andra 

måtten för de andra perspektiven.  

 

I Kundperspektivet vill man peka ut den marknad som verksamheten verkar inom. 

Kopplingen till det finansiella perspektivet är att det är i den här marknaden eller 

segmentet som verksamheten kommer tjäna sina pengar. Att vara kundorienterad blir 

genast viktigt. Detta perspektivet tvingar verksamheter att fokusera på vad kunderna vill 

och tycker om verksamhetens erbjudande (Kapland 1999). Nöjda kunder leder till ökad 

finansiell avkastning (Pandey 2005). Poängen är att de mått som används inom 

kundperspektivet ska utgå från det värdeerbjudande verksamheten erbjuder till sina olika 

marknadssegment. Det finns ett antal huvudmått som Kapland och Norton anser är 

tillämpliga för alla typer av verksamheter. Dessa är marknadsandel, återköpsbenägenhet, 

kundnöjdhet, kundvärvning och kundlönsamhet. De mått som väljs ska representera de 

mål som verksamheten satt upp för bland annat marknadsföring och produktutveckling. 

 

Processperspektivet tittar på verksamhetens kritiska processer för att de ska leverera 

gentemot de uppsatta kund- och ägarmålen. Det är därför normalt att dessa mått sätts efter 

att man har satt de finansiella och kundrelaterade måtten för att veta vilka processer som 

är relevanta för att uppnå dessa mål (Kapland 1999). Viktiga processer är de som har med 
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en verksamhets kärnkompetens att göra så väl som de som har störst inverkan på 

kundnöjdhet. Processperspektivet ska därmed visa hur en verksamhet ska implementera 

sin strategi och hur värde skapas och behålls. Enligt Pandey (2005) är detta det viktigaste 

perspektivet för en verksamhets chans till framgång. Exempel på mått i detta perspektivet 

är kvalitet, kostnad, tid för att få en produkt på marknaden och mottagande. 

 

Perspektivet för lärande och utveckling innehåller mått för hur en verksamhet lär och 

förnyar sig självt. Det täcker även in tillväxten och hur företaget utvecklas. Grunden till 

de mått som bör väljas här, kommer från de andra tre perspektivens mått och mål. Vad 

som eftersträvas är mått på de faktorer som är kritiska för att nå ett bättre resultat (Kapland 

1999). Enligt Pandey (2005) handlar det här perspektivet om innovation, 

kompetens/skicklighet och kreativitet. Här ska de faktorer som krävs för att förbättra de 

interna processerna bland annat identifieras. Det finns tre källor för lärande och 

utveckling som samlar den information som eftersöks för att kunna driva verksamheten 

framåt. Dessa källor är medarbetare, system och verksamhetens inriktning (Kapland 

1999). Av de ovan nämnda olika perspektiven så är det det lärande och utvecklande 

perspektivet som tittar framåt absolut mest. Syftet är att svara på frågan om hur 

verksamheten kan förbättras i framtiden. 

 

Ett bra utformat styrkort är en kedja med styrmått länkade med varandra via kausala 

samband (figur 3). Denna kedja ska kunna förmedla företagets mål där en medarbetare 

kan se hur de olika måtten hänger ihop och hur de driver företaget framåt. 

 

 

 
 

Figur 3 – Balanserat styrkort 

Källa: Olve et al 1997, s. 14 

 

 
3.2.2 Beyond budgeting 

 

Beyond budgeting som begrepp skapades av Jeremy Hope och Robin Fraiser (bbrt.org b 

2017). Beyond budgeting är en ledningsmodell som nämnts tidigare. Beyond budgeting 

berör även organisationen och ledningsprinciper i en verksamhet (Bogsnes 2009, de Waal 

2005). Beyond budgeting kräver en flexibel, och decentraiserad organisations- och 

ledningsmodell där varje enhet blir autonom och har ett självstyre. Tanken med det är att 

varje enhet tar beslut efter vad som är lämpligt för dem och därigenom vara bättre 

förankrade i ett kundfokus och feed-back från marknaden (Hope 2003). Bara beslut som 
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berör alla enheter tas centralt. Varje enhet kan då agera mycket snabbare och mer anpassat 

till de utmaningar och möjligheter som uppstår över tiden. Det kan vara motdrag mot 

konkurrenter, anpassning av erbjudande mot nya kundsegment och bemötande av 

marknadens rörelser. Eftersom makten ligger i enheteschefernas händer så är de också de 

som är ansvariga för att verksamheten når sina mål. Hur de uppfyller målen ligger alltså 

inte centralt utan strategin och taktiken bestäms av varje enhet. Dessa mål är inte heller 

lika rigida som i en traditionell verksamhets-/ekonomistyrning. Dessa mål är föränderliga 

och ska utvärderas utifrån varje situation och omständigheter. Beyond budgeting tar också 

höjd för misstag. I och med att målen och marknaden är rörliga så är systemet mycket 

mer förlåtande mot misstag. Rädslan för misstag ska inte hindra enheterna från att agera 

på ett ”korrekt” sätt (Hope 2003). 

 

Hope och Fraiser (2003) beskriver rullande prognoser som en viktig del i beyond 

budgeting. Dessa används för att kunna mäta framgångsfaktorer, finansiella så väl som 

icke-finansiella. Dessa skapas av varje enhet och aggregeras uppåt, en så kallad bottom-

up-process, för att prognosen för verksamheten ska ligga så nära den verklighet som de 

närmast marknaden, enheterna, upplever den. Dessa prognoser mäts med hjälp av olika 

nyckeltal. Exempel på nyckeltal som används är de vanliga: omsättning, resultat och 

marginal, alla dessa per anställd och redovisas i procent. Nyckeltalen kan användas av 

enheterna för att se hur mycket deras verksamhet kostar och levererar. Medhjälp av det 

underlaget kan sen enheterna själva se vad som kan förbättras, vilka investeringar som 

ska göras eller andra förändringar som leder till att nyckeltalen förbättras. En intressant 

effekt av det här är att avdelningarna kan jämföras med varandra, även om de sysslar med 

fundamentalt olika saker. En viktig princip handlar om belöningar och i och med 

nyckeltalen kan man belöna enheter utifrån vilka som presterar bäst eller förbättrar sina 

nyckeltal bäst, såväl internt som gentemot konkurrenter. Belöningarna är till för att öka 

motivationen, öka lagandan och driva ständig förbättring (Hope 2003). 

 

Beyond budgeting består som sagt av två grupper med sex principer var. Den första 

grupperingen handlar om Ledarskapsprinciper och den andra är Styrprocesser. Hope och 

Fraiser betonar vikten av att tänka på att dessa två grupperingar hör ihop och är beroende 

av varandra. Om dessa hanteras som separata objekt är risken att det blir skillnad mellan 

vad som avses och vad som faktiskt sker (Bogsnes 2009, Hope 2003). Dessa tolv principer 

är: 

 

Leradrskapsprinciper Styrprocesser 
Syfte – Samla verksamheten kring ett tydligt 

syfte. Genom att ha något att samlas kring 

ökar engagemanget, inte kring kortsiktiga 

ekonomiska mål 

 

Rytm – Organisera styrprocesser dynamiskt 

kring affärsrytmen, inte enbart kring 

kalenderåret 

Värderingar – Styr via gemensamma 

värderingar och sunt förnuft, inte genom 

detaljerade regler och ramverk 

 

Mål – Sätt vägledande, ambitiösa och relativa 

mål, undvik fasta och delegerade mål  

Transparens – Se till att informationen är fri 

för själv-, innovation, lärande och kontroll, 

begränsa den inte 

Planer och prognoser – Gör planering och 

prognosskapande till en enkel, agil och 

objektiv process, inte rigida och politiserade 

processer 
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Organisation – Skapa och underhåll en känsla 

av gemenskap och organisera kring autonoma 

team, undvik hierarkier och byråkrati 

Resursallokering – Fostra en 

kostnadsmedvetenhet och se till att resurser 

finns tillgängliga när de behövs, inte genom 

detaljerade årsbudgetar 

 

Självständighet – Ge medarbetarna 

förtroendet att agera, straffa inte alla om 

någon skulle missbruka det 

Prestationsbedömning – Bedöm prestation ur 

ett helhetsperspektiv och med 

medarbetarfeed-back i lärande- och 

utvecklingsyfte, inte bara basera på mätetal 

och inte enbart i belöningssyfte 

 

Kunder – Koppla alla medarbetares arbete 

med kundernas behov, undvik motstridiga 

intressen 

Belöningar – Belöna gemensamma 

framgångar gentemot konkurrenter, inte 

genom fasta prestationskriterier 

  
Tabell 1 – Beyond Budgetings principer 

Källa:Bbrt c 2017 

 

Tanken med ledarskapsprinciperna är att de ska hjälpa verksamheter att fokusera på rätt 

saker och styrprocesserna handlar om att göra dem på rätt sätt. Det betonas att 

ledarskapsprinciperna och styrprocesserna stödjer och är beroende av varandra, det är 

därför av största vikt att dessa sammankopplas för att inte riskera att det uppstår skillnader 

mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs (BBRT 2016b; Hope & Fraser 2003a; 

Bogsnes 2009). 

 

 

3.3 Nyckeltal 
 

Centralt i både balanserade styrkort och beyond budgeting är nyckeltalen som är 

föränderliga över tiden. Ett nyckeltal är helt enkelt tal som vi intresserar oss för. Finns 

det inget intresse kring ett tal, är det inget nyckeltal. Det krävs även en jämförelsebas. 

Informationen ökar genom att sätta ett intresse i relation med något; en jämförelsebas 

(Catasús 2008). 

 

”Ett nyckeltal är en summerande numeriskt värde som  

syftar till att beskriva några förhållanden, verkliga  

eller overkliga, sanna eller osanna.” 

Källa: Boken om nyckeltal, Catasús et al, 2008, s. 16 

 

I den ekonomiska modellvärlden finns alltid all information och därigenom kan man alltid 

välja den effektivaste vägen, dvs ta det beslut som effektivast ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Verkligheten fungerar dock inte riktigt så utan nyckeltal kan användas som 

ett sätt att inte behöva mäta den direkta resultatpåverkan av ett beslut eller åtgärd, vilket 

kan vara problematiskt. Det som görs med nyckeltal är att titta på hur de påverkas genom 

ett beslut. Om nyckeltalet rör sig åt ett visst håll antas det betyda att resultatet påverkas 

positivt. För att det ska fungera måste det finnas en överenskommelse att det finns ett 

sådant samband, att det som nyckeltalet mäter verkligen påverkar resultatet. 

 

Det finns sex olika syften med nyckeltal som Catasús (2008) tar upp; lärande, belöning, 

kontroll, mobilisering, legitimering och extern rapportering. Lärande handlar om att se 

mönster och hur olika delar hänger ihop. Genom att hitta sammanband mellan olika 

nyckeltal skaps ett lärande. Belöningsnyckeltal används ofta för att få en verksamhet att 
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arbeta hårdare mot framgång. Kontrollnyckeltal varnar ofta för avvikelser i ett fenomen. 

Dessa avvikelser (från något gränsvärde) berätta att någon åtgärd behövs. 

Mobiliseringsnyckeltal fokuserar på att driva mot en förändring eller mana fram en 

handling. Ofta spelar de på känslor och skapar en gemensam fokusering i en verksamhet. 

Legitimerande nyckeltal handlar om nyckeltal som det kan finnas lagkrav eller en generell 

förväntan att rapportera. Till sist finns det nyckeltal vars syfte är för extern rapportering. 

Dessa nyckeltal kan ha lite olika ambitioner så som att synliggöra olika aspeker av en 

verksamhet, beskriva samband eller dramatisera nyckeltalen för att väcka intresse hos en 

tredje part kring verksamheten. Självfallet kan ett och samma nyckeltal ha flera syften. 

 

Ett nyckeltal i ett styrkort, ta marknadsandel som exempel, har som syfte att mäta om 

verksamheten växer på sin marknad. Det är då ett nyckeltal som till exempel kan användas 

för extern rapportering. Det är inte ett ovanligt mått att visa upp i till exempel 

årsredovisningar och liknande rapporter. Men om man kopplar marknadsandel till ett 

annat nyckeltal, säg kundnöjdhet, och man kan se ett mönser som att om kundnöjdheten 

ökar, ökar marknadsandelen, så används även nyckeltalen för lärande. Man kan även 

använda nyckeltalet för kontroll; om det sjunker är det en signal på att något måste göras 

för att verksamheten ska fortsätta att växa på marknaden. För att det ska ge något värde 

att titta på nyckeltalet på dessa sätt måste det vara knytet till verksamhetens strategi. Har 

verksamheten ett uttalat strategiskt mål att växa på marknaden fyller det sitt syfte att mäta 

på detta vis, men om det inte annars. Företaget har kanske som mål att öka lönsamheten, 

vilket kan göras oberoende av marknadsandel med prissättning eller färre men 

lönsammare kunder, då faller hela nyttan med att mäta marknadsandel. Vilka nyckeltal 

man väljer för en verksamhet, oavsett verksamhetsstyrningsmodell, är med andra ord en 

viktig aktivitet.  
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4 Resultat 
 

Det genomfördes fyra intervjuer på två företag med personer som jobbar med nyckeltal 

dagligen. Alla respondenter har en ledande roll i företaget de arbetar för. Respondenterna 

är en VD (härefter refererad till som VD:n), en COO (COO:n), en CGO (CGO:n) och en 

Säljchef (Säljchefen). VD:n och Säljchefen jobbar på ett konsult- och 

rekryteringsföretage där de använt nyckeltalsstyrning i 6 år. COO:n och CGO:n jobbar på 

en redovisningsbyrå och systemleverantörsföretag där de använt nyckeltalsstyrning sedan 

företaget grundades för ca 7 år sen.  

 

4.1 Vilka nyckeltal som används 
 
4.1.1 Rekryterings- och bemanningsföretaget 

 

Nyckeltalen som rekryterings- och bemanningsföretaget använder har förändrats och 

bytts ut över åren. För cirka ett år sen ändrade de från många nyckeltal till de de använder 

idag, men har inga planer på att revidera dem i år igen. De använder fem nyckeltal som 

är gemensamma för hela verksamheten och dessa är: Pling, Beställningar, 

Kundintervjuer, Medarbetarnöjdhet och Plong.  

 

Pling – När en säljare på företaget stänger en affär vet man inte värdet på den affären än. 

Problemet är att det totala värdet inte kommer förrän längre fram i processen. De har två 

olika sorters affärer; en rekrytering och konsultuppdrag. Värdet på en rekrytering vet man 

inte förrän man har hittat en kandidat som kunden väljer att anställa. Betalningen för en 

rekrytering baseras på den lön som kandidaten får hos kunden. För ett konsultuppdrag 

baseras värdet på hur långt uppdrag konsulten utför. När det är på löpande räkning, det 

vill säga att uppdraget inte är tidsbestämt, finns det inget värde förrän uppdraget avslutas. 

Det företaget gör är att de gör prognoser på alla affärer där de uppskattar värdet utifrån 

sina erfarenheter, vilket VD:n anser att de har blivit riktigt duktiga på. De ger sen varje 

affär ett värde på affären uttryckt i Pling. En affär är mellan en Pling upp till 30-40 Pling. 

Pling är det nyckeltal som de alltid använt. Det är i mångt och mycket kärnan i 

verksamheten. Namnet Pling kommer för övrigt från ljudet när någon ringer i en klocka, 

vilket är ett klassiskt sätt att markera att man har gjort en affär. Nyckeltalet mäter alltså 

andelen Pling över tid och den trenden ska vara uppåtgående. 

 

Beställningar – En Beställning är då sälj har gjort en affär och den affären blir en 

beställning hos leveransavdelningen. Leveransavdelningen är att en rekryterare får ett 

uppdrag på en rekrytering eller att en konsult får ett startdatum på ett konsultuppdrag. 

Det här nyckeltalet mäter hur mycket jobb som ska levereras och ska självklart ha en 

uppåtgående trend. 

 

Kundintervjuer -  En Kundintervju är till exempel när en kandidat träffar kunden för en 

intervju i ett rekryteringsuppdrag. För konsultuppdrag är det en intervju med den tilltänkta 

konsulten. Om Beställningar symboliserar ”order in” så är Kundintervjuer ”resultat ut” 

som VD:n uttrycker det. Nyckeltalet ska ha en stigande trend. 

 

Medarbetarnöjdhet – Medarbetarnöjdheten handlar så klart om hur bra människor trivs 

på jobbet. Nyckeltalet utvärderas kvartalsvis och ska ligga över en viss nivå för att vara 

tillfredställande. 
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Plong – Plong är de affärer som ”försvinner ut”, de affärer som företaget tappar. Ett annat 

uttryck för Plong skulle vara churn. Nyckeltalet sätts oftast i jämförelse med Pling och 

Pling ska alltid vara större än Plong. 

 

VD:n på företaget använder dessa gemensamma nyckeltal och har inga utöver dem, vilket 

är fullt förståeligt då VD:n jobbar med det överskridande arbetet. 

 

Säljchefen på samma företag använder ett urval av dessa nyckeltal samt har ett par som 

är specifika för sitt ansvarsområde. De nyckeltal som han jobbar med är: Pling, Aktivitet, 

Beställningar, Kundintervjuer och Teckningsbidrag. Pling, Beställningar och 

Kundintervjuer är samma som ovan och här är Säljchefen enig med VD:n om 

beskrivningarna av dessa nyckeltal.  

 

Aktivitet – företaget har ett system för att mäta aktiviteten hos säljare och kundansvariga. 

De ska nå upp till 150 poäng per dag i snitt varje vecka. Poängen tjänar man in genom 

två olika aktiviteter. Man kan ringa ett telefonsamtal som ger 1 poäng eller så kan man 

ha ett möte med beslutsfattare vilket ger 50 poäng. Säljare och kundansvariga kan fritt 

lägga upp sin vecka kring dessa två aktiviteter. Detta nyckeltal följs upp varje dag, varje 

vecka, varje månad och varje kvartal. 

 

Täckningsbidraget – Täckningsbidraget visar hur mycket en affär bidrar till att betala de 

kostnader som är gemensamma för alla produkter. I det här fallet är det ett mått på hur 

stor affären är och med vilken marginal den har. Beräkningen för täckningsbidraget är en 

prognos eftersom precis som med Pling så kan man inte veta det riktiga värdet förrän 

längre fram i tiden. Det faktiska utfallet kan släpa månader, i vissa fall kvartal. 

Täckningsbidraget är också en del i hur Pling räknas ut. Det här nyckeltalet ska vara så 

högt som möjligt. 

 
4.1.2 Redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget 

 

De nyckeltal som är gemensamma för hela verksamheten är Bruttomarginal, Tillväxt, 

Churn, Kundnöjdhetsindex, Medarbetarnöjdhet och Resultat. 

 

Bruttomarginal – Bruttomarginalen visar hur stor del av försäljningen som återstår för att 

täcka kostnader inte direkt kopplade till produkten. Det vissar vad som finns kvar för att 

betala löner, övriga rörelsekostnader och vinst. Nyckeltalet ska vara minst 50%. 

 

Tillväxt – Tillväxten i företaget handlar om att omsättningen ska växa år för år. Företaget 

är i en tillväxtfas så det här är ett viktigt nyckeltal att ha kontroll på, vilket är tydligt i och 

med att de till och med har en titel som handlar om tillväxt (CGO översätts till 

Tillväxtchef). Det här nyckeltalet ska också ligga på minst 50%. 

 

Churn – Churn, hur många kunder man tappar. Detta tal får inte vara högre än 5%. 

  

Kundnöjdhetsindex – Kundnöjdheten (KNI) mätes genom att efter varje uppdrag så får 

kunden svara på en fråga: ”Skulle du tipsa andra om oss?” där svaret är en siffra på skalan 

0 till 10. 10 är bäst och målet för företaget är att ligga på 8 eller högre i snitt. 

 

Medarbetarnöjdhet – Medarbetarnöjdheten är lite speciellt eftersom det används av alla 

i verksamheten men redovisas inte för alla. Medarbetarnöjdheten mäts genom att 
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företaget skickar ut en av två frågor varannan vecka (de två frågorna alternerande) och 

varje grupp följer upp dem inom gruppen, men redovisas inte ”offentligt”. Nyckeltalet 

ska ligga över en viss nivå. 

 

Resultat – Skillnaden mellan intäkter och kostnader. Företaget har hög tillväxt så målet 

är att det ligger på ±0. Man vill alltså inte heller visa vinst utan all vinst återinvesteras i 

verksamheten. 

 

Utöver dessa gemensamma nyckeltal använder de olika rollerna några specifika nyckeltal 

som är riktade mot respektives ansvarsområde. 

 

CGO:n i redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget är ansvarig för företagets 

tillväxt och i ansvaret ligger marknadsföring och anskaffning av nya kunder. CGO:n 

använder de gemensamma nyckeltalen i sitt arbete men har ett specifikt nyckeltal utöver 

dem: Pipeline. 

 

Pipeline – Pipelinen är hur mycket affärer som varje säljare har klara. Poängen med det 

här nyckeltalet är att nyckeltalet ska driva ett beteende, det vill säga att säljarna ska ha 

framförhållning i sitt jobb. Faran är att när en säljare stängt en affär slappnar av och ”tar 

det lugnt”. Det här nyckeltalt har två mål och det ena är att varja konsult ska ha en Pipeline 

på 160 TSEK i månaden och att Pipelinen ska vara full i 3 månader framåt.  

 

COO:n arbetar i samma företag som CGO:n och man kan lite förenklat säga att CGO:ns 

ansvar är att dra in affärer och COO:ns ansvar är att leverera dem. Vid intervjutillfället så 

var COO:n även tillförordnad VD eftersom företagets VD var på föräldraledighet och 

svaren speglar till viss del bägge dessa roller. Det nyckeltal som COO:n använder i sitt 

arbete, utöver de gemensamma, är: Kundstock 

 

Kundstock – Varje konsult är i par med en annan konsult. En senior konsult är i par med 

en junior som den seniora lär upp och stöttar. Eftersom modellen är att företaget tillämpar 

fast pris och en leverans alltid består av två konsulter i par liknande det ovan mäter 

företaget Kundstock på ett par och inte per konsult. Nyckeltalet ska ligga på 275 TSEK 

per par. 

 

 

4.2 Hur används nyckeltalen 
 

Gemensamt för alla fyra respondenterna är synen på att nyckeltalen de har i sina 

respektive verksamheter verkligen används för att styra verksamheterna. Det är inte så att 

de har dem och sen använder någon annan metod med för att styra sin verksamhet. Ingen 

av respondenterna säger sig vilja byta ut nyckeltalsstyrning som metod utan tycker att det 

fungerar över förväntan.  

 
4.2.1 Rekryterings- och Bemanningsföretaget 

 

I rekryterings- och bemanningsföretaget har man använt samma nyckeltal sedan starten, 

men målnivåerna har ändrats för till exempel Aktivitet, Pling och TB över tiden. 

 

VD:n berättar att han använder nyckeltalen för bland annat statistik där möjligheten att 

följa dem bakåt i tiden är värdefullt för att validera strategier och målsättningar. VD:n 

följer upp sälj och leverans varje vecka och redovisar för hela organisationen kvartalsvis. 
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Vissa mål gäller för kvartalet och vissa för hela året och målen sätts genom att omvandla 

strategier till mål. Han anser inte att man ska ha för många nyckeltal utan att det handlar 

om att ha lagom många. För många går inte att ha kontroll och överblick över och för få 

fångar inte upp allt. 

 

Nyckeltalet Pling är det som ligger som översta nivå av nyckeltal och det ligger mycket 

jobb bakom prognostiseringen av det. Det är svårt att ha ett nyckeltal som är baserat på 

prognoser, men med deras erfarenhet i det jobbet har de blivit duktiga på att göra dessa 

prognoser och då håller nyckeltalet hög kvalitet. VD:n vill bli bättre på att användanda 

nyckeltal och bli bättre på att följa upp dem med, men i samma andetag säger han att han 

inte vet hur. Han är just nu ”förbannat nöjd” som han uttrycker det. Han känner att de 

hittat rätt i sin verksamhetsstyrning. 

 

Säljchefen på samma företag tittar dagligen på sina nyckeltal för att få vägledning i vad 

som behöver göras. Han jobbar mycket med coachning av sina medarbetare och 

analyserar beteenden och resultat. Det han tittar extra mycket efter är var det ”skaver”, 

var behöver ett beteende ändras eller en medarbetare stöttas. Relationen mellan 

Aktiviteter, då främst kundmöten, och Beställningar visar hur effektiva säljarna är. Denna 

relation använder han i sin analys. Det ger honom ett underlag för vilken typ av stöttning 

och coachning säljaren behöver; det kan vara hur säljpresentationen ar strukturerad, hur 

säljmötet genomförs eller hur ett kundsamtal flyter. Coachningen tar sig olika uttryck som 

att han följer med på möten eller lyssnar in på samtal för att hjälpa säljaren bli effektivare. 

För att kunna göra en bra analys krävs det historik som går att utläsa ur nyckeltalens 

utveckling. Nyckeltalen visar vad som behöver åtgärdas för att nå resultat, vilket är det 

som räknas i slutändan. Han är nöjd med hur nyckeltalen fungerar som styrmetod. Det 

han tittar på nu är att låta nyckeltalet Beställningar få större betydelse. Beställningar är 

kritiska för företaget eftersom man kan göra punktinsatser för att lösa andra problem om 

det går dåligt men Beställningar måste komma in.  

 

Säljchefen har ett område där han saknar nyckeltal. De gör ingen mätning på deras 

prospektering. Det skulle behövas ett nyckeltal för kvaliteten på olika prospects, de vill 

säga möjliga kunder. Det han vill uppnå är att varje prospect borde kvalifieras innan en 

kontakt tas. Det skulle betyda att man träffar rätt snabbare och ger därmed färre 

”värdelösa” samtal och därmed höja antalet Beställningar som kommer ut från 

Aktiviteterna. 

 

Mål på nyckeltalen i rekryterings- och bemanningsföretaget sätts i början på varje år och 

revideras kvartalsvis enligt både VD:n och Säljchefen. Det görs kvartalsvis för att det är 

överblickbart för ett företag som är i en sådan tillväxt som de är i. Enligt Säljchefen görs 

revideringen med säljarna på alla nyckeltal som direkt berör dem. Revideringen går till 

så att säljarna gör en egen reflektion och analys av nyckeltalen och  utifrån Aktivitet (antal 

samtal och besök), Kundintervjuer, Beställningar och relationen mellan dessa, sätter 

säljarna egna mål. Dessa mål presenteras sen, av säljaren, för ledningsgruppen och sina 

kollegor. Till dessa mål knyts incitament för medarbetarna. Storleken på belöningen 

ligger för hela året och revideras inte, men målnivåerna revideras. Modellen är att 

medarbetarna får utdelning från start. Till exempel får säljarna utdelning från första Pling 

och framåt. Incitamenten är olika beroende på om medarbetaren är senior eller junior. För 

en nyanställd person räknas bonusen på antal Pling, vilket är passande eftersom de 

nyanställda arbetar med nykundsbearbetning. De seniora, alltså kundansvariga, belönas 

baserat på Täckningsbidraget (TB). Det funkar inte att belönas på TB som nyanställd 

eftersom då skulle personen få vänta lång tid på att få ut sin bonus. Som senior har man 
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en upparbetat kundlista där affärer löser av varandra och bonus kan betals ut kontinuerligt, 

men där en som jobbar med nykundsbearbetning inte skulle få mycket alls. 

 

Säljchefen använder säljtävlingar idag baserat på nyckeltalet Pling och det finns en skärm 

som visar Aktivitet för alla säljare på kontoret. På den skärmen ser man säljarna och hur 

de ligger till med aktiviteten. Namnet är i rött om aktivitetspoängen ligger mellan 0 och 

99, sen blir det gult fram till 149 poäng, sen till sist grönt när säljaren når upp till 150 

poäng. Hur säljarna ligger till i tävlingen och Aktivitet stäms av månadsvis, kvartalsvis 

och årsvis. Det här är en tillämpning av Gamification, vilket handlar om att använda 

metodik från spel för att öka engagemanget, vilket Säljchefen skulle vilja arbeta mer med. 

Eftersom nyckeltalen har en direkt effekt på beteendet hos säljarna är nyckeltalen perfekta 

som styrmetod. Som han uttrycker det: ”Fascinerad att det faktiskt funkar!”. 

 

 
4.2.2 Redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget 

 

Systemet som företaget levererar är i realtid som visar nyckeltal så användandet av 

nyckeltal är fundamentalt i företagets vision. CGO:n var med och grundade företaget och 

redan då var nyckeltalsstyrning med som en del av strategin. Man kan inte mäta sig till 

en förståelse för hur en verksamhet fungerar, den förståelsen måste finnas med när 

nyckeltalen skapas. 

 

En sak som CGO:n och COO:n trycker mycket på är hur viktig förståelsen för helheten 

är; att ett nyckeltal i sig inte räcker för att få ett önskat resultat eller få ett önskat beteende. 

Att bara säga att man ska ha 50 % i bruttomarginal kan vara skrämande. Bruttomarginal 

är kanske inte ens ett begrepp som betyder något för alla. För att medarbetaren ska förstå 

sin roll i relation till ett nyckeltal behöver nyckeltalen brytas ner i detaljer och sättas i ett 

sammanhang. Nyckeltal och mål bör också vara knutna till ett företags värderingar. En 

annan punkt som är viktig för företaget är att de har framförhållning i allt de gör. På 

marknadsavdelningen jobbar de fyra månader fram i tiden, det vill säga de jobbar med 

vad som ska göras om fyra månader, allt med kortare tid än så ska redan vara klart. 

Säljarna jobbar tre månader fram. De förväntas ha affärer klara för tre månader hela tiden 

och de affärer de jobbar på nu ska då levereras om tre månader. 

Implementationsavdelningen ska jobba två månader fram i tiden. Det ska finnas 

bemanning för affärer som kommer om två månader. Den framförhållningen är viktig för 

företagets tillväxt. Om det inte finns resurser nog när det är dags att leverera så kommer 

företaget få problem med sin tillväxt. Genom att jobba så mycket med framförhållning 

skapas inga flaskhalsar i verksamheten. 

 

CGO:n vill att kopplingen mellan nyckeltal och värderingar ska vara synlig för företagets 

kunder med. Att de lever som de lär. Det är också viktigt, enligt CGO:n, att nyckeltalen 

är anpassade för mottagaren. De är bara värdefulla för den som har intresset för det.  

 

Det finns fler nyckeltal som CGO:n skulle vilja ha, som inte är implementerade än. Ett 

specifikt som hon tittar på är ett nyckeltal för inbound som skulle visa inkommande 

försäljning via olika kanaler (i motsats till uppsökande sälj). Ett annat är Målgrupp, vilket 

skulle visa hur många kunder som ligger inom en definerad målgrupp. Denna målgrupp 

finns definierad och det är den del av marknaden där deras system och tjänster passar 

bäst. Genom att mäta om en kund ligger i målgruppen skulle kvalitén på prospects öka 

och troligen skulle churn minska med. När nyckeltalet Målgrupp finns 



  
 

29 
 

kan flera nya nyckeltal skapas. Ett sådant nytt nyckeltal skulle kunna vara 

Konverteringar, det vill säga hur många av prospects som faktiskt blir kunder. Men om 

prospects inte är kopplade till målgrupp finns det inget att koppla ihop siffran med. 

betyder de inget. Skälet till att Målgruppsnyckeltalet inte finns idag är att säljarna inte vill 

ha det. De tycker att det skulle bli svårare för dem att nå sina mål. 

 

COO:n säger precis som VD:n i rekryterings- och bemanningsföretaget att det gäller att 

ha lagom många nyckeltal; för många gör det bara rörigt. Vilka nyckeltal som företaget 

använder har inte förändrats sen de startade företaget. Både CGO:n och COO:n nämner 

att de saknar nyckeltal för utvecklingen av systemet men att de nyligen anställt en ny 

utvecklingschef som sitter med att ta fram nyckeltal just nu. Målnivåer på nyckeltalen ska 

revideras varje år, men en prognos kan ge upphov till en revidering. Just nu var det ca 1,5 

år sedan målen blev reviderade, vilket beror på att det inte har behövts ändras. COO:n gör 

en reflektion om att ”när det går bra och rullar på, är det ingen som bryr sig om att följa 

upp”. Men han tar även upp att det är lätt att det blir fel om ingen följer upp, så inget han 

rekommenderar eller låter ske själv. COO:n nämner att när det gäller Kundnöjdhetsindex 

blir det ibland lite missvisande. Tanken är att denna utvärdering ska gälla helheten, alltså 

systemet och konsulterna som levererats, men ofta lämnar kunderna bara ett omdöme med 

systemet i tanken. Om missnöje finns hos kunden med konsulterna brukar det komma 

fram på andra vägar och ofta löpande under uppdragets gång. Rent resursmässigt fungerar 

det ganska bra enligt COO:n; säljer företaget, alltså Beställningar ökar, anställ fler 

människor. Om den genomsnittliga kundstocken är över 275 TSEK behöver företaget 

anställa. Om inte, avvakta med nyanställningar. Även när det är dags för en junior att 

lyftas till senior kan avläsas ur nyckeltalen. När ett konsultpar har för hög Kundstock är 

det dags att se över om junioren i paret börjar bli så duktig att konsulten kan ta den seniora 

rollen i ett nytt par. Till Kundstocken och KNI knyts incitament. De som är seniora har en 

rörlig del i sin lön och den rörliga delen styrs av dessa två; hur stor kundstock har paret 

och konsultens KNI. Detta följs upp och revideras kvartalsvis. Enligt COO:n är det 

viktigaste just i företaget tillväxt.”För mig är tillräckligt med folk viktigast”, uttryckte 

COO:n det. Ett annat nyckeltal som COO:n funderar på att se över är hur ofta de ska följa 

upp Medarbetarnöjdhet. De vet inte om de skulle få ett annat resultat om de gjorde 

uppföljningar med andra intervall, men han misstänker att de kanske gör den lite för ofta. 

 

CGO:n anser att de behöver bli bättre på att revidera och driva Bruttomarginal-målet. Det 

är kanske inte alltid lämpligt med 50 % ökning årligen utan det kan var så att för att växa 

kan vinsten behöva minska. För samma anledning vill hon utmana Resultat-målet på ±0. 

För att få en snabbare tillväxt kan det behövas investeringar som då skulle ge ett resultat 

under 0. Men det skulle behöva beslutas på styrelsenivå och inget hon kan bestämma över 

själv. 

 

4.3 Syften med nyckeltalen 
 

Med syften menas de sex syften som Catasús (2008) tar upp: lärande, belöning, kontroll, 

mobilisering, legitimering och extern rapportering. 

 

Det svar som respondenterna ger kring syftena är att mer eller mindre alla nyckeltal 

används i alla syften. COO:n påpekar att nyckeltal kan ha olika syften för olika personer. 

Tillexempel kan ett nyckltal vara lärande och belönande i ett företag, men styrelsen ser 

på det för kontroll. I respondenternas svar dyker också de flesta syften upp. Det enda som 

inte dök upp någonstans i svaren var legitimering 
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Nyckeltal och 

syften Lärande Belöning Kontroll 

Mobili-

sering Legitim. 

Extern 

rappor-

tering 

Pling            

Beställningar           

Kundintervjuer           

Medarbetarnöjdhet         
Plong  

       

Aktivitet           
Täckningsbidrag          

       
Bruttomarginal         

Tillväxt           

Churn          

Kundnöjdhetsindex            

Medarbetarnöjdhet          

Resultat         

Pipeline           
Kundstock           

 
Tabell 2 – Tabell över nyckeltal och syften 

Källa:Egen empiri 
 

VD:n i rekryterings- och bemanningsföretaget nämner att nyckeltalen är kopplade till 

beteenden hos individerna. Genom att ändra ett nyckeltal kan man ändra medarbetarnas 

beteende. Genom att knyta mål och incitament till nyckeltalen kan man fokusera på vad 

som är viktigt just nu, vilket gör verksamhetsstyrningen väldigt agil. Här är syftena 

kontroll, motivering och belöning tydliga att urskilja. 

 

Det finns två delar i rekryterings- och bemanningsföretaget plan. En individuell och en 

för verksamheten som helhet. För till exempel en säljare så står de för att analysera och 

sätta mål, vilket ger underlag för att sätta en strategi för verksamheten som helhet. De 

fyra personliga säljmålen kring Pling, Aktivitet, Kundintervjuer och relationen mellan 

Aktivitet och Beställningar finns med i planen och här är det arbetet med nyckeltalen som 

har ett syfte. Är en person med och kan påverka en plan blir det mycket mer motiverade 

att få den exekverad, vilket skulle översättas till Catasús syfte mobilisering. Eftersom 

planen används vid rapportering till styrelsen blir även syftet extern rapportering aktuellt. 

Alla de verksamhetsgemensamma nyckeltalen används också för extern rapportering. 

 

Säljchefen kommenterar själv kring vilka syften de olika nyckeltalen har, att alla nyckeltal 

är kontrollerande men kan ha flera andra syften med. Viktigast för honom är att 

nyckeltalen ska vara för lärande. Eftersom mycket av hans fokus i sitt arbete handlar om 

coachning av säljarna, behöver han nyckeltal som lär honom vad som leder till högre 

effektivitet. Han anser att de har kommit långt i sitt arbete med att få ut lärande ur 

nyckeltalen. I hans fall använder han Pling, Aktivitet, Beställningar, Kundintervjuer och 

Teckningsbidrag i sina analyser och nyttjar dem för lärande. 

 

De nyckeltal som man knyter incitament till har ju självklart syftet belöning, men även 

nyckeltal som används till till exempel en topplista kan vara belönande utan att ha ett 
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incitament kopplat till det. Det är precis det Säljchefen är ute efter när han pratar om 

Gamification. För rekryterings- och bemanningsföretaget är Pling, Aktivitet och 

Täckningsbidrag de nyckeltal som används för belöning. 

 

Det nyckeltal som är mest centralt i redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget är 

Pling. Det används som kontroll på att företaget går åt rätt håll, det används för extern 

rapportering till styrelse och det används som grund för incitament vilket gör belöning 

till ett syfte. 

 

I redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget används Kundstocken och KNI som 

grund för incitament, vilket ger dem syftet belöning. Kundstocken används även som 

kontroll av hur mycket pengar som är på väg in men även för att förstå för när företaget 

ska anställa eller inte, det vill säga lärande. 

 

 

4.4 Nyckeltalsstyrning jämfört med andra metoder 
 

Vikten av att nyckeltalen harmoniserar, det vill säga att de inte motarbetar varandra, är 

inte att underskatta. Om nyckeltalen inte väljs med omsorg kan det bli omöjligt att få en 

fungerande verksamhetsstyrning. Men när man får det på plats, som respondenterna 

tyckar att de har, så ger nyckeltalsstyrning många fördelar gentemot andra metoder. 

 

Några av de fördelar som VD:n på rekryterings- och bemanningsföretaget tar upp är att 

översikten och möjligheten att se utvecklingen även historiskt är en stor fördel för att 

validera om strategier och mål är rimliga. Det är enkelt att se på verksamheten och dess 

delar i olika tidsperspektiv. Det gör att han kan agera snabbare och vara mer agil i sitt 

styre. Det är dock ett tvåeggat svärd där han kan vara snabb på att agera när något är på 

väg åt fel håll, men det kan också vara så att man agerar på något som inte egentligen var 

ett problem. Hade han bara avvaktat lite längre så hade det rättat till sig.  

 

Nyckeltalen är också alltid, i hans företag i alla fall, uppdaterade vilket gör att han agerar 

på aktuellt data till skillnad från en budget där han upplever att det är längre mellan 

uppdateringarna och därmed kan datat vara gammalt när det ska tas beslut. En nackdel 

med den flexibiliteten är att det inte alltid är exakt data som ligger till grund för 

nyckeltalen och att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Han menar att det är så ekonomer, 

han är själv ekonomm, tänker och att det är traditionellt så att ekonomer trivs bäst med 

verifierade siffror och fakta. I de nyckeltal de använder på hans företag baseras mycket 

på prognoser. I en tidigare anställning jobbade han på ett amerikanskt läkemedelsbolag 

där nästan allt handlade om budgeten. Det var täta avstämningar och de hade en oflexibel 

inställning till avvikelser. VD:n anser att budgetarbetet är bortkastad tid. En budget är 

inget annat än en gissning om framtiden och det enda man faktiskt vet är att den är fel. 

Frågan är bara hur mycket fel budgeten är. 

 

När det kommer till nackdelar så är transparensen i nyckeltalsstyrningen ett möjligt 

problem. Eftersom man så snabbt och enkelt kan se status på verksamheten så kan det bli 

så att när det går mindre bra för verksamheten sjunker motivationen i organisationen.  

VD:n avslutar med att säga att de nackdelar som finns går att lösa och att fördelarna klart 

överväger. 

 

Säljchefen på samma företag har alltid arbetat utifrån nyckeltalsstyrning. Han jobbar 

också med sälj där nyckeltal har varit starkt sendan länge.Det han gillar med metoden är 
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att han kan styra beteenden, vilket i sin tur påverkar resultatet. Genom att använda 

nyckeltal, incitament och mål kan man snabb få en förändring och man ser snabbt hur 

beteenden ändras och hur det slår på resultatet. Han jämför det mot det han lärde sig under 

sin utbildning där budget ingick och hans känsla är att en budget kanske kan fungera 

bättre för mogna företag med seniora säljare där affärscykeln är stabil. Han upplever 

också att nyckeltalsstyrningen ger möjlighet för individen att påverka sin situation. Att 

kunna påverka ger nöjdare medarbetare och om den möjligheten inte finns blir 

medarbetarna demotiverade istället. Är de inte motiverade är det mycket svårare att 

coacha den och lyfta dem till att bli bättre. Just när det kommer till coachningen som 

Säljchefen jobbar mycket med så get nyckeltalsstyrningen mycket god hjälp när det gäller 

att hitta vad som driver säljprocessen. Om vi har en säljare som säljer bättre än alla andra, 

skulle det se toppen ut i en budgetstyrd verksamhet, men då kan man missa stor 

förbättringspotential. Säljchefen tycker att en stor fördel med nyckeltalen är att han kan 

analysera just sådana situationer. Om den bästa säljaren säljer mest men gör det med 

väldigt liten aktivitet, kan man få ut mycket mer ur den säljaren genom att höja aktiviteten. 

Generellt tycker han att nyckeltalsstyrningen är bra och enkelt sätt att jobba med och att 

den ger alla möjlighet att följa utvecklingen av verksamheten, gruppen eller indiden 

själva. 

 

De nackdelar som Säljchefen tar upp är faran att man fokuserar på fel nyckeltal. Det är 

viktigt att förstå varför man mäter det man gör. Är det fel fokus kan det leda till att säljarna 

fokuserar på fel saker. Om de enbart skulle mäta aktivitet utan koppling till Pling till 

exempel, premieras inte kvalitéten på samtalen och mötena. För många nyckeltal skapar 

också förvirring är en dålig idé. 

 

CGO:n på redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget, berättar att 

nyckeltalsstyrningen inte är helt utan kontoverser på hennes företag. De har en del 

personer som jobbat enbart med budget tidigare och som har svårt att bryta den vanan. I 

företaget gör de en kassaflödesanalys som sen blir prognoser som de kompletterar 

nyckeltalen med och det är en annat tänk än hur en budget fungerar. De fördelar hon ser 

med deras approach är att den ger god kontroll på vad som händer i verksamheten och att 

det är väldigt transparent. Det finns vissa saker man måste tänka på när det gäller 

nyckeltalsstyrning och det är att för att inte medarbetare ska bli stressade måste de förstå 

helheten. Att berätta att man har ett mål på 50% i bruttomarginal kan bli stressande och 

därmed hämmande om inte varje person varför måler finns och hur de kan påverka det. 

CGO:n ser också samma risk som VD:n i rekryterings- och bemanningsföretaget att 

transparens kan bli demotiverande om det inte går så bra. 

 

Det är viktigt att lägga lagom fokus vid själva nyckeltalen och hitta balansen mellan dem. 

Om de bara skulle utvärdera utifrån nyckeltalen utan förståelse för hur de hänger ihop 

kan det bli fel. Som exempel tar CGO:n upp ett säljrelaterat problem: En välfylld pipeline 

uppfyller målet om att den ska vara fylld ett kvartal framåt, men om den är fylld med 

affärer med kunder som inte kommer stanna kvar eller inte bli nöjda, kommer nyckeltal 

som Kundnöjdhet och Churn påverkas negativt. Fördelen med nyckeltalstyrning är då att 

man enkelt kan lägga till fler nyckeltal, ändra de som finns och tydligare informera kring 

dem. I fallet med säljarna skulle ett nyckeltal på målgruppen kunna lösa problemet och 

bygga förståelse för hur allt hänger ihop. 

 

De problem som nyckeltalsstyrning skapar är att det kan bli svårare att ta risker. När det 

snabbt syns hur ett beslut påverkar verksamheten kan man bli rädd för att ta fel beslut. 

Det här förstärks om personen som ska ta besluten är alltför oflexibel person och ser 
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nyckeltalen som ”heliga”. Den faran håller även COO:n på samma företag med om. Som 

han uttrycker det: ”Nyckeltal ska vara vägledande, inte tvingande”. 

 

COO:n tar även upp att budget, i motsats till nyckeltalsstyrning är historisk direkt efter 

den skapats. Budget som styrmetod tycker han är för stelt och för ett företag som rör sig 

alltför fort är inte budget en fungerande metod. En budget kan hålla i ett par månader i 

bästa fall, men sen kommer förändringarna vara för stora för att budgeten ska kunna ge 

något värde. Han kan tänka sig att budget funkar bättre i stabila verksamheter som inte är 

i tillväxt. De fördelar som nyckeltalsstyrningen bidrar med främst är flexibiliteten och 

enkelheten. Genom att mål och nyckeltal kan revideras kan man ställa om ett företag 

snabbt.  

 

För att få en känsla för hur respondenterna känner kring nyttan fick de uppgiften att välja 

ett enda nyckeltal. Vilket nyckeltal skulle de välja om de endast fick ha ett enda nyckeltal 

för att styra sin verksamhet. Ingen av respondenterna ansåg att det var möjligt utan alla 

är viktiga, men de valde i alla fall ett nyckeltal som de ansåg var viktigast. 

 

VD:n och Säljchefen i rekryterings- och bemanningsföretaget valde bägge två samma 

nyckeltal. De valde Beställningar som deras enda nyckeltal. VD:n motiverade det med att 

om beställningar kommer in,  fungerar verksamheten. Folk gör sitt jobb, vilket tyder på 

att de trivs. Allt det andra finns det kunskap om och det skulle kunna rulla på ändå. Det 

Säljchefen sa att han redan hade tankar på att låta Beställningar få större betydelse i hans 

arbete. Beställningar är kritiska för verksamheten i stort och allt annat kan man göra 

punktinsatser för att lösa. Han förklarar att Pling eller Täckningsbidrag skulle kunna vara 

två alternativ, men de är inte aktuella i det här fallet eftersom Pling är en prognos och 

Täckningsbidraget släpar för långt fram för att ge någon typ av proaktivitet. 

 

Det nyckeltal som CGO:n i redovisningsbyrå och systemleverantörsföretaget valde var 

Churn. Om kunder lämnar måste man förstå varför. Kan man få reda på det, ger det 

upphov till olika aktiviteter, vilket skulle dra runt företaget. Resonemanget är att om folk 

inte mår bra på jobbet tappar man kunder eller om kunderna inte är nöjda, slutar de 

använda systemet. Det skulle sen slå på Tillväxt, Resultat och Bruttomarginal. 

 

COO:n på samma företag valde Medarbetarnöjdhet. Hans resonemang är att om 

medarbetarna mår bra, gör de ett bra jobb och resten följer av det.  
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5 Analys 
 

5.1 Resultatanalys 
 

Utifrån intervjuerna har det framkommit hur de olika respondenterna ser på nyttan med 

nyckeltalsstyrning. Nyckeltalen är också tydligt kopplade till olika syften. Det har visat 

sig att de två företagen och de fyra respondenterna har tydliga likheter. Svaren från dem 

är i många fall överensstämmande med varandra. Extra tydlig samstämmighet är det inom 

företagen, vilket inte är så förvånande, men det som var intressant är att respondenterna i 

samma företag inte hade stämt av sina åsikter med varandra utan det var en 

samstämmighet helt naturligt. 

 

Intressant var att de två verksamheterna använde liknande nyckeltal. Pling och Pipeline, 

Beställningar och Kundstock, Kundintervjuer och Tillväxt, Plong och Churn, 

Täckningsbidrag och Bruttomarginal och till sist så finns Medarbetarnöjdhet i båda 

företagen. Det är faktiskt bara Aktivitet som rekryterings- och bemanningsföretaget 

använder och Kundnöjdhetsindex och Resultat som redovisningsbyrå och 

systemleverantörsföretaget använder som inte har sina motsvarigheter. Det tyder på att 

även om det är olika verksamheter så är det inte orimligt att tro att det finns en uppsättning 

nyckeltal som är generella för tillväxtföretag.  

 

Den upplevda nyttan som de fyra respondenterna ger uttryck för är först och främst att 

nyckeltalsstyrning spar tid och är enkelt och flexibel. Arbetet med att sätta upp och 

revidera nyckeltal och mål är mycket mindre och enklare än att jobba med till exempel 

budget. En annan stor upplevd nytta är att man har en tydligare överblick över hur man 

ligger till och hur väl strategin faller ut. Tack vare nyckeltalen kan man på ett snabbt sätt 

analysera sin situation och förbättra den; både som verksamhet och individ vilket gör att 

man kan ändra kurs och agera snabbare. Med den transparens som de upplever med 

nyckeltalen ser man också effekten av beslut snabbt och alla kan se hur deras insats 

påverkar helheten. Catasús (2008) skriver om kopplingen mellan nyckeltal och beslut och 

åtgärder där nyckeltalen är ett sätt att direkt mäta resultatpåverkan. Detta har 

respondenterna uppskattat mycket. Skulle kedjan inte hänga ihop eller ett nytt beteende 

behövs ger nyckeltalsstyrning en möjlighet att helt enkelt skapa nya nyckeltal för det 

ändamålet utan större besvär. Ett exempel är att Säljchefen använder relation mellan 

Aktivitet och Beställningar i sin verksamhet, vilket är faktiskt ett eget nyckeltal som 

används för lärande, belöning, och kontroll. Den flexibiliteten ger en stor nytta för företag 

i snabb förändring. Båda verksamheterna trycker på just nyttan av att nyckeltalsstyrning 

ger en flexibilitet och enkelhet vilket krävs i den snabbrörliga värld de verkar i. Hope och 

Fasier (2003) skriver om just flexibilitet och snabbrörlighet där de menar att systemet 

med nyckeltal, i deras fall beyond budgeting, ger en fördel i och med att målen och 

marknaden är rörliga så är systemet mycket mer förlåtande mot misstag. Rädslan för 

misstag ska inte hindra enheterna från att agera på ett ”korrekt” sätt. CGO:n uttryckte 

däremot just rädslan för misstag som en nackdel. Om det syns tydligt att ett belut eller 

risk inte betalar sig finns risken att beslutsfattare blir hämmade av transparensen. 

Intressant nog så tyckte både CGO:n och COO:n på redovisningsbyrå och 

systemleverantörsföretaget att en fara med nyckeltal var att man inte fick vara för stel i 

sin tolkning av nyckeltalen. Blir de ”heliga” tappar man mycket av värdet och 

flexibiliteten. Kopplar man ihop att de inte vill ha någon som styr ”oflexibelt” med att det 

verkar finnas en rädsla för att göra fel så kan det ligga i historien eller kulturen på företaget 

att nyckeltal har tolkats för hårt och snävt att misstag inte accepterats.  
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Transparensen ger även upphov till en annan upplevd nytta och det är att medarbetarna 

känner sig mer delaktiga och insatta vilket höjer motivationen i hela verksamheten. Ett 

måste för en framgångsrik verksamhet är nöjda medarbetare. Enligt Bergman (2007) så 

finns det en stark kopling mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. När man använder 

nyckeltal tillsammans med mål och incitament upplevs möjligheten att kunna påverka 

och förändra medarbetarnas beteenden. Säljchefen upp lever det som en stor del i varför 

han uppskattar nyckeltalsstyrning. Nyckeltalen ger honom god hjälp nät det gäller att 

förstå vad som driver säljprocessen. Det ger möjlighet att analysera och lära sig som han 

inte upplever att han kan få på något annat sätt. VD:n och Säljchefen på rekryterings- och 

bemanningsföretaget berättade om hur säljarna på företaget själva analyserar ett antal 

nyckeltal för att sen sätta mål på sig själva. Det man försöker uppnå med beyond 

budgeting är autonoma och självstyrande enheter (Hope 2003) och företaget har kommit 

en bit väg mot det. Säljarna sätter taktiken själva och ledningen kan använda det som ett 

underlag för utvärdering av strategin. 

 
5.1.1 Harmoniserande nyckeltal 

 

En tydlig bild av nyckeltalsstyrningen som respondenterna målar upp är hur viktigt det är 

att alla nyckeltal harmoniserar och att alla förstår helheten. Olve et al (1997) beskriver ett 

bra balanserat styrkort som en kedja av nyckeltal som är länkade med kausala samband 

och den erfarenheten har alla fyra respondenterna om sina nyckeltal. Olve (ibid.) pekar 

också på vikten av att denna kedja med sina samband ska finnas tillgänglig för den 

enskilda medarbetare för att denne ska kunna se hur nyckeltalen hänger ihop och hur de 

driver företaget. CGO:n på rekryterings- och bemanningsföretaget uttryckte just behovet 

av att alla ska se och förstå helheten. Det är talande att säljarna i företaget inte vill införa 

ett nyckeltal för målgrupp, vilket är symptomatiskt för att de inte förstår hur det 

nyckeltalet skulle länka till de andra nyckeltalen och driva dessa framåt. En del som 

verkligen belyser hur de två studerade verksamheternas respektive nyckeltal hänger ihop 

är när de ”tvingades” att välja ett enda nyckeltal. Alla fyra respondenterna reflekterade 

över att alla nyckeltal hänger ihop och bara att de kunde välja ett enda speglar det väldigt 

väl. Att de valde olika nyckeltal stärker bara den tesen då det inte spelar så stor roll var i 

kedjan du tittar om de alla hänger ihop. 

 

 

5.2 Metodanalys 
 
5.2.1 Metodval och forskningsprocess 

 

Valet av metod, kvalitativ forskning med ostrukturerade intervjuer, har varit lyckad. 

Problemområdet som studeras, upplevelser av nytta, dikterar användandet av sagda metod 

så det är föga förvånande.  

 

Forskningsprocessen, först definiera problemområde och frågeställning, identifiera teori 

att utgå från, samla in empiri och dra slutsatser har fungerat väl. Även om det kan finnas 

andra processer som skulle fungerat bättre, är den skillnaden inte speciellt så denna 

process kan rekommenderas. 

 
5.2.2 Insamling av data 
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Studien använder sig av semi-strukturerade intervjuer och en av anledningarna att det 

kändes som en passande metod är att det inte finns någon exakt mall att följa. För att få 

förståelse kan man behöva gräva lite djupare i ett svar, vilket inte går att göra med 

strukturerade intervjuer eller frågeformulär. Målet var att få respondenterna att fritt prata 

om sina upplevelser. Det var inte helt lätt att få tillgång till företag och respondenter. Till 

viss del beror det på att studien riktade in sig på chefsroller, gärna på högsta nivå. Det var 

inte helt enkelt att få tid av dessa personer, men de som ställde upp var väldigt öppna och 

generösa med sin tid och kunskap. Det var tydligt att intresset för att delta fanns och att 

det var tiden som var den svåra nöten att knäcka. 

 

Själva intervjuerna gick bra och förberedelserna var tillfredställande. Förberedelserna ska 

ju tilläggas inte särskilt stora eftersom det var semi-strukturerade intervjuer inom ett 

område där författaren själv är verksam. Mycket grundkunskap kring ämnet, tillämpning 

av nyckeltal och språkbruk fanns redan i botten. Intervjufrågorna (Bilaga A) hade en bra 

koppling till syftet och problemet. Själva intervjun gav just den fria diskussion som 

eftersträvades. Det var inte många följdfrågor som behövde ställas. Troligen var det för 

att respondenterna alla var kunniga i, och intresserade av, ämnet. Varje intervju avslutades 

med att respondenten fick chans att lägga till eller förtydliga något för att respondenterna 

skulle känna att de inte missat något eller blivit missförstådda (Trost 2010). 

 

Vid samtliga intervjuer togs anteckningar och de spelades in för att säkerställa att inget 

blev glömt. Genomlyssning och transkribering av intervjuerna var givande för att stärka 

minnet och göra iakttagelser efter själva intervjuerna. Det valet gjordes för att säkerställa 

att inget gick förlorat jämfört med om intervjuerna enbart hade dokumenterats i form av 

anteckningar. Det var ett lyckat beslut och både anteckningar och ljudinspelningar har 

nyttjas flitigt under sammanställandet av resultatet och analysen. 

 

Det data som samlades in via intervjuerna var omfattande och av hög kvalitet vilket ledde 

till beslutet att inte samla in sekundärdata. Datamängden var stor nog för att tillåta en 

djupare analys och inte för stor att den blev oöverblickbar.  

 
5.2.3 Urval 

 

Urvalet var baserat på att respondenterna skulle ha både kunskap och tid. De respondenter 

som är dela v denna studie uppfyllde dessa villkor så urvalet var enligt plan. Det skulle 

antagligen vara enklare och det skulle gå att undvika tillgänglighetsurvalet om det var 

andra roller man studerade. Antagandet för den här studien var att de som sitter i 

chefsroller skulle ha mest erfarenhet och bäst kunna förmedla sina upplevelser kring 

nytta, är otestad och mycket möjligt är att samma resultat skulle kunna fås med andra 

roller. 

 
5.2.4 Etiska överväganden 

 

Företagen och respondenterna har alla gett medgivande för att delta i denna studie. 

De är också anonyma för att inte någon oro för att känsliga uppgifter kring företagen eller 

respondenterna ska bli kända. Detta gjordes för att ta bort ett hinder för att få tillgång till 

respondenter vilket utföll väl. De måtta och steg som togs för att säkra en etisk studie har 

fyllt sitt behov och inte varit till någon begränsning.  

 
5.2.5 Metod- och Källkritik 
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Att använda intervjuer som insamlingsmetod av data var ett bra val. Det hade gått att  

utöka datat med sekundärdata för att få en ännu rikare bild. Det hade inte heller skadat 

studien med fler respondenter, men med försiktighet. Det blir lätt för spretigt med för 

många respondenter och risken är att den djupare förståelsen inte gynnas av det. Själva 

intervjuerna hade kunnat göras i mer detalj om man haft längre tid och fler tillfällen. Det 

rymdes dock inte i omfånget av den här studien. 

 

De källor som använts i studien, främst för teori, har alla varit från välkända författare 

och välkända tidsskrifter. Bedömningen är alltid subjektiv kring vad som är trovärdigt 

eller inte, men de källor som är med har inga rykten om sig att vara oseriösa eller felaktiga. 

 

 

5.3 Kvalitetsmått 
 

Den här studiens kvalitetsmått är trovärdighet och äkthet (Bryman 2011). De fyra 

kriterierna för trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet och konfirmering 

och de fem kriterier för äkthet, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet har varit med i hela studiens 

gång.  

 

För att denna studie ska uppfylla kravet på att vara trovärdig så måste den vara pålitlig, 

överförbar, tillförlitlig och möjlig att konfirmera. Pålitligheten har mötts genom en 

strukturerad process med kunniga och bekväma respondenter där författaren är väl insatt 

i ämnet. Genom denna rapport där process, metod och teori finns samlat som ligger till 

grund för studien uppfylls kraven även för överförbarhet. Möjligheten för 

respondentvalidering är en åtgärd som erbjudits respondenterna i syte att säkra 

tillförlitligheten i studien och även om den möjligheten inte nyttjades så borgat 

författarens egen kunskap i ämnet för att resultatet är tillförlitligt. Även om författaren 

har stor kunskap inom ämnet verksamhetstyrning och nyckeltal så äger inte författaren 

egna erfarenheter av att arbete nyckeltalstyrt. Det gör det omöjligt att författarens egna 

erfarenheter skulle påverkat resultatet. Utöver det så har arbetet med den här studien där 

handledare, examinator och medstudenter granskat arbetet under hela processen för att 

säkerställa att den är objektiv och utförd utan ovälkommen påverkan. Studien borde 

därmed anses konfirmerad. 

 

När det kommer till rättvis bild, alltså om studien omfattar hela gruppen av vad som 

studeras, uppfylls kravet av de begränsningar som studien har. Urvalet av respondenter 

arbetar i chefsroller på snabbväxande tillväxtföretag och kan anses representera hela 

gruppen. De olika autenciteterna mäts genom att denna rapport kommer erbjudas till 

respondenterna som genom detta material kan öka sin förståelse om sin egen situation 

och miljö samt att de får en större förståelse om andra i samma miljö. De kan också själva 

utifrån analys och slutsatser i denna rapport tillgodogöra sig en större förståelse och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 
5.4 Framtida forskning 
 

Denna studie är begränsad i både omfång och djup och framtida forskning skulle med 

fördel kunna göras på bägge lederna: 
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Genom att fokusera på mogna bolag med en stabil affärmodell skulle upplevelsen av 

nyttan med nyckeltalsstyrning i dessa bolag kunna undersökas för att jämföra med 

resultatet i denna studie och genom att studera personer som inte har chefsroller och ta 

reda på om de upplever samma nytta som de som undersöktes i denna studie. 

 

Ett annat uppslag som öppnade sig i den här studien är att det kan finnas en uppsättning 

nyckeltal som kan vara generell för tillväxtbolag. De två företagen som inkluderades här 

uppvisade likheter mellan verksamheterna i vad de mätte. Här skulle en kvantitativ 

undersökning kunna undersöka om det finns en sådan uppsättning. 
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6 Slutsats 
 

Den här studien syftade till att förstå hur olika chefsroller i snabbväxande företag 

upplever nyttan av nyckeltal i sin verksamhetsstyrning.  

 

6.1 Frågeställning 
 

Studiens huvudfrågeställning är hur personer upplever nyttan av nyckeltal i 

verksamhetsstyrningen. För att kunna besvara den behöver underfrågan hur 

respondenterna upplever att de nyckeltal de använder fyller sitt syfte besvaras. 

 

Slutsatsen är att nyckeltalsstyrning fungerar och att de som använder den som metod för 

verksamhetsstyrning är mycket nöjda. Nyckeltalen de har är inte skapade utan tanke 

utan respondenterna kan tydligt förklara vad de vill uppnå med dem. Deras upplevelse 

är att nyckeltalen fyller sina syften, vilket är en av grunderna till att de upplever sig få 

stor nytta av nyckeltalen. Ingen av respondenterna vill byta metod utan vill fortsätta att 

utveckla och förbättra det de redan har. 

 

De nyttor som lyfts fram av respondenterna är flexibiliteten och enkelheten, som är till 

stor nytta för företag i en snabbrörlig värld. Speciellt tillväxtföretag har stor nytta av 

nyckeltalsstyrningens fria tyglar. Nyckeltalen främjar också till spridning av förståelse 

för helheten. För att få ut maximal nytta behöver alla medarbetare förstå helheten och 

hur olika nyckeltal är länkade och hur de driver verksamheten framåt. Eftersom det är 

transparent och enkelt att ändra mål och incitament kring nyckeltal ger det en också en 

stor nytta när det gäller att skapa och förändra beteenden. Den egenskapen gör att 

nyckeltalsstyrning är väldigt kraftfullt i en verksamhet i förändring som många 

tillväxtföretag är i. 

 

För att sumera upplevs nyttan av nyckeltal i verksamhetsstyrning mycket stor för 

snabbväxande företag.  
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8 Bilagor 

 
8.1 Bilaga A – Intervjumall 

 

Intervjumall 

 

Företag: __________________ 

Namn: __________________ 

Befattning: __________________ 

 

 

Hur använder du nyckeltalsstyrning i din roll? 

 

Vilket nyckeltal, upplever du, gör störst nytta för din roll?  

  Valt nyckeltal: __________________ 

 

Vad är din tolkning av syftet med nyckeltalet? 

 

Vilken nytta är det du upplever? 

  Vilket syfte: __________________  

  (lärande, belöning, kontroll, mobilisering, legitimering och extern rapportering) 

 

Hur förändrar eller vägleder nyckeltalet dig i ditt arbete? 

 

Är det någon förändring av nyckeltalet som skulle göra att nyckeltalet skulle ge dig mer 

nytta? 

 

Vilka möjligheter ser du nyckeltalsstyrning ger? 

 

Vilka hinder upplever du med nyckeltalsstyrning? 

 


