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Handledare: Thomas Karlsson 

 

Bakgrund: Stora organisationer har vanligen de resurser som krävs för att arbeta med 

kvalitativ prestationsmätning. Vi vill undersöka i vilken utsträckning små företag har 

möjligheterna och resurserna att tillämpa prestationsmätning. Om inte, arbetar små företag 

med någon som helst prestationsmätning och hur fungerar den i så fall i praktiken? Vi tycker 

också att det skulle vara intressant att undersöka hur väl teorierna, som oftast behandlas i 

litteratur kring ämnet, går att identifiera i mindre företag i verkligheten. 

 

Syfte: Syftet är att få en inblick i och förståelse för hur små företag mäter prestation. 

Dessutom vill vi undersöka om vi, med hjälp av vår referensram, kan identifiera teorier inom 

prestationsmätning i små företags verksamheter. 

 

Metod: Vi har genomgående under studien arbetat utifrån en kvalitativ metod. Utifrån en 

abduktiv forskningsansats har vi samlat in vårt empiriska material genom personliga 

intervjuer. Vi ansåg att det var viktigt för att kunna få ut intervjupersonernas personliga 

åsikter och tolkningar på ett för oss önskvärt sätt. 

 

Slutsats: Vår slutsats är att små företag inte arbetar med prestationsmätning i någon större 

utsträckning. Vi har inte heller kunnat kategorisera den prestationsmätning som utförs i 

företagen enligt vår teoretiska referensram i någon högre grad. Den prestationsmätning som 

används är till största del av enkel och informell karaktär. Den fungerar snarare som ett 

varningssystem än för att motivera anställda till att uppnå prestationer och arbeta mot 

företagets strategi. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleder vi med en beskrivning av prestationsmätningens bakgrund. Vi fortsätter med 

en problemdiskussion som utmynnar i forskningsfrågor och uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Incitament för att utföra prestationsmätning har enligt Kendrick (2011) vuxit fram i alla 

organisationer det senaste århundradet. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) ökar företag, 

genom prestationsmätning, sina möjligheter att implementera sin strategi på ett lyckat sätt. 

Det beror på att uppföljning skapar motivation och att anställda genom prestationsmätning 

blir motiverade att arbeta mot företagets strategiska mål. Därför är det särskilt viktigt att 

uppföljningen ligger i linje med företagets strategi. Om den inte gör det ökar risken att 

anställda inte arbetar mot företagets mål. 

 

Delar av prestationsmätningen handlar om finansiella mått. Under de senaste decennierna har 

även icke-finansiella mått fått stort genomslag. Det har därför blivit allt viktigare att mäta 

exempelvis kundnöjdhet samt produkt- och tjänstekvalité, som på längre sikt påverkar 

finansiella mått. Personer i ledande positioner får genom mätning av icke-finansiella mått en 

insyn i hur verksamheten utvecklats redan innan finansiella resultat redovisas. Medarbetare 

kan också erhålla bättre information om vilka handlingar som krävs för att genomföra den 

uttalade strategin och investerare kan få en inblick i hur verksamheten presterar. (Ittner & 

Larcker, 2003) 

 

Ett exempel på en modell som används för mätning av både finansiella och icke-finansiella 

mått är Balanced Scorecard och olika varianter som i olika hög grad bygger på 

ursprungsmodellen. Med modellen kan företag planera och följa upp sin verksamhet uppdelat 

på fyra olika perspektiv. De brukar kategoriseras som finans, kund, interna processer samt 

lärande. Genom de fyra perspektiven får företag en bra bild av sin nuvarande, historiska och 

framtida ställning, både genom finansiella och icke-finansiella mått. Balansen mellan de 

finansiella och icke-finansiella måtten är viktigt för att inte fastna vid kortsiktiga mål och gå 

miste om framtida utveckling. (Olve & Samuelsson, 2008) 
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1.2 Problemdiskussion 

Mätning av finansiella prestationer är enligt Ax et al. (2009) det som företag lägger störst vikt 

vid i prestationsmätningen. Det finns många styrkor med finansiella nyckeltal. De är alltid 

jämförbara och lättolkade, samtidigt som de är lätta att använda i modeller och nästintill 

automatiskt genereras i ekonomisystem (Gröjer et al., 2008). 

 

Gröjer et al. (2008, s. 74) skriver också ”…att styra en organisation med finansiella nyckeltal 

är som att köra en bil och bara titta i backspegeln”. Företag bör med andra ord lägga stor vikt 

vid mätning och analys av icke-finansiella nyckeltal, eftersom att finansiella nyckeltal 

framförallt fokuserar på historiska händelser. Verkligheten är dock den att bara ett fåtal 

företag förstår fördelarna med att mäta icke-finansiella prestationer. Ittner och Larcker (2003) 

skriver att det beror på att många misslyckas med att identifiera, analysera och låta relevanta 

icke-finansiella mått påverka verksamheten. 

 

Ax et al. (2009) skriver att en av de stora utmaningarna inom ekonomistyrningen idag är att 

minska gapet mellan teori och praktik. Gapet innebär att det finns en skillnad mellan hur 

ekonomistyrningen framställs i litteraturen mot hur den utförs i praktiken. Många gånger 

används inte modellerna som teorin förespråkar, eftersom att företag föredrar enkla modeller 

och i liten utsträckning tar till sig nya arbetsmetoder. Vanliga förklaringar till gapet är att det 

finns en tidsfördröjning mellan teori och praktik, att praktiker har för dålig kunskap om 

ekonomistyrning och att teorin inte bygger på verkligheten i tillräckligt stor utsträckning. 

Ytterligare en förklaring är att litteraturen inte beaktar kostnads- och nyttokriterier i lika hög 

utsträckning som företag gör i verkligheten. 

 

Vi tror att det speciellt finns ett gap mellan små företags användning av prestationsmätning 

och teori. Det vi frågar oss är om företag som räknas som små har möjligheterna och 

resurserna att tillämpa prestationsmätning? Om inte, arbetar de överhuvudtaget med 

prestationsmätning, och hur går den i så fall till? Vi är av uppfattningen att teorier inom 

prestationsmätning främst behandlar större organisationer, samt att litteraturen överlag 

behandlar stora företag snarare än små. Är det överhuvudtaget möjligt för små företag att 

använda sig av de modeller som återfinns i teorierna om prestationsmätning? 
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1.3 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar små företag med prestationsmätning? 

 I vilken utsträckning kan vi kategorisera företagens prestationsmätning med hjälp av 

vår teoretiska referensram? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att få en inblick i och förståelse för hur små företag mäter prestation. Dessutom vill 

vi undersöka om vi, med hjälp av vår referensram, kan identifiera teorier inom 

prestationsmätning i små företags verksamheter. 
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2 Metod 

I kapitlet beskrivs uppsatsens genomförande. Vi beskriver olika metodansatser, arbetssätt och 

förhållningssätt samt motiverar våra val. 

 

2.1 Metodansats 

Forskning som följer ett deduktivt arbetsförfarande relaterar teori och empiri genom att 

utifrån teorier formulera en eller flera hypoteser som testas i verkligheten. Forskaren följer på 

det här sättet bevisandets väg (Patel & Davidson, 2003). Ett induktivt vägval innebär, tvärtom, 

att forskaren utgår från observationer utan närmare studier av tidigare forskning eller teorier. 

Utifrån observationerna kan forskaren formulera ny teori, därför kallas arbetssättet ibland för 

upptäckandets väg. Oftast används båda ansatserna parallellt eller var för sig under olika 

stadier i undersökningen. Att tvångskategorisera forskningen under rubrikerna deduktiv eller 

induktiv är därför inte tillräckligt för att förklara hur forskningsprocessen egentligen har 

fortlöpt (Eriksson & Kovalainen, 2008). Många forskare beskriver sin forskning som 

abduktiv, då de rör sig mellan induktiv och deduktiv ansats under arbetets gång. Abduktiv 

forskning är alltså ett sätt att kombinera båda ansatserna, samt att röra sig mellan empiri och 

teoretiska referenser.  

 

I vår undersökning har vi pendlat mellan teori och empiri. Induktiv forskning kräver att 

forskaren till stor del är oberoende av befintliga teorier, för att möjliggöra en förutsättningslös 

undersökning. Då vår undersökning delvis bygger på teorier och tidigare forskning inom 

prestationsmätning kan vi inte kategorisera vår undersökning som induktiv. Vi ser vår 

undersökning som abduktiv, eftersom att vi under forskningsprocessen pendlade mellan teori 

och empiri.  

 

2.2 Forskningsmetod 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den förstnämnda i större omfattning 

är inriktad på ord än siffror. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att forskningen som 

bedrivs utgår från mätningar. Om forskningen bedrivs enligt ett kvalitativt arbetssätt är 

intervjuer och tolkningarna av dem det fundamentala. (Bryman & Bell, 2005) 
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Vi har genom vårt val att använda intervjuer som empiriskt underlag använt oss utav en 

kvalitativ metod. Metoden används för att erhålla en djupare och bredare förståelse om 

forskningsproblemet och dess sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Betoningen läggs i 

den kvalitativa metoden på vad som sägs, och det är viktigt att förstå hur individerna tolkar 

och uppfattar sin verklighet. Det är förenligt med våra forskningsproblem, där det inte går att 

begränsa svarsalternativen eller förutse svaren. Intervjupersonerna spelar en viktig roll genom 

att från sitt perspektiv bidra med åsikter och tankar kring prestationsmätning (Kvale, 1997). 

Det viktiga för oss har varit att skapa en diskussion med intervjupersonerna och med tanke på 

deras viktiga roll har vi försökt styra vårt urval till de vi tror innehar relevant kunskap och 

erfarenhet. 

 

2.3 Förhållningssätt 

Den forskning som produceras bör granskas efter vilket förhållningssätt vi som forskare har 

arbetat utifrån (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket 

kräver tolkning och förståelse av mänskliga handlingar och avsikter (Eriksson & Kovalainen, 

2008). Samhällsvetenskaplig forskning skiljer sig från naturvetenskaplig, då 

samhällsvetenskapens studieobjekt är människor och institutioner vars handlingar måste 

förstås och tolkas. Hermeneutikens motsats är positivismen, som hänger ihop med 

naturvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vi har valt att arbeta med 

kvalitativa intervjuer som empiriskt underlag krävde vår forskning just tolkning av de ord och 

handlingar med vilka intervjupersonerna svarade på våra frågor. Vi kan därför inte säga att 

vår forskning är objektiv när vår tolkning indirekt påverkats av egna uppfattningar. Vi 

strävade inte efter att finna en allmän sanning, vilket kännetecknar positivistisk forskning. Det 

viktigaste var snarare att skapa en bred förståelse kring forskningsproblemet genom att tolka 

kvalitativa data (Eriksson & Kovalainen, 2008). 

 

2.4 Intervjuteknik och intervjumetod 

2.4.1 Intervjuteknik 

Enligt Bryman och Bell (2005) är kvalitativa intervjuer mindre standardiserade än 

strukturerade intervjuer, vilka vanligtvis används vid kvantitativa undersökningar. De senare 

har som syfte att uppnå en hög reliabilitet och validitet genom en tydlig struktur och 

standardisering. Vid kvalitativa intervjuer läggs istället tyngden på intervjupersonernas egna 
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uppfattningar och flexibilitet ses som något positivt. Intervjuaren vill styra intervjun i olika 

riktningar efter vad personen svarar, och vill ha möjligheten att ställa följdfrågor för att 

intervjupersonen ska utveckla sina resonemang ytterligare.  

 

För att erhålla en djup och bred förståelse för hur prestationsmätningen fungerar i de 

undersökta företagen önskade vi att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla sina 

svar. Vi hade inte som mål att hitta några allmängiltiga svar på våra frågeställningar utan 

snarare att tolka verkligheten utifrån våra undersökta fall. Därför var det naturligt för oss att 

välja kvalitativa intervjuer, som gav oss det material som behövdes för att möjliggöra 

tolkningar. 

 

Inom kvalitativa intervjuer finns det två ytterligheter som benämns ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Mellan ytterligheterna finns många olika varianter av 

intervjutekniker. I de mest ostrukturerade intervjuerna använder intervjuaren lösa 

minnesanteckningar eller teman vilket får intervjun att likna ett vanligt samtal. Vid semi-

strukturerade intervjuer används en intervjuguide, som fungerar som en checklista över de 

ämnen och frågor som ska diskuteras. De tas sedan upp, inte nödvändigtvis i någon speciell 

ordning, och intervjupersonerna får svara på frågorna och prata kring ämnet relativt fritt. Den 

här typen av intervju är något mer styrd av intervjuaren, samtidigt som möjligheten 

fortfarande finns att vidare utveckla intressanta resonemang genom följdfrågor. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

För att möjliggöra en jämförelse mellan våra intervjupersoners svar önskade vi att samtliga 

intervjuer skulle beröra ett antal på förhand bestämda ämnen. Samtidigt ville vi vara flexibla 

och möjliggöra att de svarandes personliga uppfattningar framkom. Vi valde därför att 

utforma en intervjuguide och har med andra ord använt oss utav semi-strukturerade intervjuer.  

 

För att få kontakt med de personer som hade relevant kunskap och erfarenhet tog vi 

telefonkontakt med företagen och beskrev vår undersökning. Företagen fick själva utse den 

person eller de personer som de ansåg kunde besvara frågorna på bästa sätt. Bryman och Bell 

(2005) beskriver förfarandet som ett bekvämlighetsurval, där forskaren ställer vissa krav men 

där organisationerna utifrån kraven själva får välja ut lämpliga personer för intervjun.  
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2.4.2 Intervjumetod 

Vi har uteslutande använt oss utav personliga intervjuer för att samla in det empiriska 

materialet. Oftast innebär personliga intervjuer att forskaren och en intervjuperson träffas, 

men det är också möjligt att genomföra intervjuer genom telefonkontakt (Patel & Davidson, 

2003). Fördelarna med att genomföra intervjuer via telefon är dels en besparing av tid men 

även utav kostnader. Framförallt om undersökningen har en stor geografisk spridning. Det 

minskar också intervjuareffekter som lätt kan uppstå genom intervjuarens närvaro och 

faktorer som till exempel intervjuarens ålder och etniska bakgrund. Men fördelarna som en 

personlig intervju har gentemot en telefonintervju är att intervjuaren kan se och tolka 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som inte kan möjliggöras genom en telefonintervju. Det är 

dessutom svårare att i telefon kommunicera och att tydliggöra innebörden av frågorna med 

visuella hjälpmedel (Bryman & Bell, 2005). För oss vägde fördelarna med personliga 

intervjuer över nackdelarna, eftersom att vi hade möjlighet att besöka samtliga orter och träffa 

intervjupersonerna ansikte mot ansikte. Vi var även utav åsikten att det fanns en risk att det 

skulle vara svårare att kommunicera, åt båda håll, vid en telefonintervju. Det ansåg vi vara en 

större risk än de intervjuareffekter som kan påverka intervjupersonen vid personliga 

intervjuer. 

 

För att minska risken att förlora delar av de fullständiga svaren från intervjuerna valde vi att 

spela in dem, för att sedermera på ett pålitligt sätt återge dem i nedskriven form. Enligt 

Bryman och Bell (2005) är inspelning av samtal i det närmaste obligatoriskt när fokus ligger 

på kvalitativ datainsamling. Inspelning bidrar till att utöka vårt minne, och underlättar en 

noggrannare tolkning av vad som har sagts under intervjuerna. Kvalitativa forskare är både 

intresserade av vad som har sagts och hur det har sagts, vilket gör inspelningen till ett 

nästintill ovärderligt verktyg vid intervjuer. Intervjuaren kan fokusera mera på samtalet och 

att ställa lämpliga följdfrågor istället för att ihärdigt föra anteckningar. På grund av alla 

positiva kringeffekter av inspelning valde vi att använda oss utav det. Flexibiliteten var under 

intervjutillfällena det viktigaste och vi ville vara lyhörda för eventuella öppningar till 

intressanta och givande följdfrågor. 

 

Den kritik som har riktats mot personliga intervjuer är bland annat tidsåtgången, framförallt 

när materialet måste transkriberas. Det finns också en uppenbar risk att intervjupersonen blir 

oroad och därmed hämmas av faktumet att hen blir inspelad. Det finns alltid en risk att 
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personer inte vill bli inspelade och att de inte vågar delge sina riktiga åsikter (Bryman & 

Bell). Trots problemen med inspelning som metod anser vi att det var den helt klart mest 

lämpade metoden för oss. Vi anser inte att det vi undersöker är särskilt känsligt, varför de som 

svarar på frågorna inte hade någon anledning att vara oroliga för att bli inspelade.  

 

2.5 Urvalsavgränsning 

Vi valde att avgränsa undersökningen till företag med 10-30 stycken anställda. Vi kontaktade 

företag i Kalmar, Nybro och Mariehamn. Anledningen till den geografiska spridningen beror 

på våra kontaktnät, som täcker namngivna orter. Det gav oss möjligheten till personliga 

intervjuer hos lämpliga företag. Vad gäller företagens storlek utgick vi till en början från EU-

lagstiftningens definition av vad som är ett litet företag. Definitionen säger att små företag har 

10-49 stycken anställda samt en balansomslutning på högst fem miljoner euro och en 

nettoomsättning på högst sju miljoner euro (europa.eu). Vi valde att begränsa urvalet 

ytterligare till företag med 10-30 stycken anställda. Anledningen var att vi förmodade att 

företag i den storleksklassen inte har någon komplicerad organisationsstruktur. De skulle 

därför vara en tydlig kontrast till de stora organisationer som ofta exemplifieras i teorier om 

prestationsmätning. Vi valde vidare att begränsa intervjuerna till totalt sex stycken, eftersom 

vi ansåg att det var fullt tillräckligt för att besvara våra forskningsfrågor. De intervjuer vi 

genomförde gav tillräckligt mycket material och utförliga svar. Vi ansåg därför inte att fler 

intervjuer behövdes. Vi önskade inte att generalisera undersökningens utfall, därför fanns det 

ingen anledning till ett större urval. Vi tyckte att det var viktigare att intervjuerna täckte in fler 

olika branscher än att de var många till antalet inom samma bransch. 

 

2.6 Val av intervjupersoner 

Intervjupersonerna innehar alla en yrkesposition som innebär att de har inblick i hela 

verksamheten och därmed även den ekonomiska situationen. Vi valde intervjupersoner och 

företag från helt skilda branscher. Dels för att vi inte önskade undersöka en specifik bransch, 

men framförallt för att vi var intresserade av hur små företag oberoende av bransch har 

utformat sin prestationsmätning. Vi kontaktade företagen med hjälp av e-post och telefon för 

att bestämma tidpunkt för intervjuerna. Vi sökte kontakt med den verkställande direktören 

eller någon annan i ledande position. Vi ställde inte några krav på att det nödvändigtvis 

behövde vara den verkställande direktören som ställde upp som intervjuperson, men så har 
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ändå varit fallet i samtliga intervjuer. Anledningen till det tror vi beror på att den 

verkställande direktören innehar störst kunskap inom det som berör vårt forskningsområde 

och bäst lämpar sig som intervjuperson.  

 

2.7 Tillförlitlighet 

En allmän grundprincip är att kvaliteten på det insamlade forskningsmaterialet, vare sig det 

handlar om kvalitativ eller kvantitativ metod, sjunker avsevärt om inte graden av säkerhet kan 

styrkas. Det är speciellt viktigt vid kvantitativ forskning, men det blir naturligtvis en viktig 

faktor även vid kvalitativ forskning. När studierna bedrivs enligt den kvalitativa metoden 

ligger forskarens ambition på att upptäcka det unika i de undersökta fallen. Innebörden är det 

primära, och därmed behöver svaren inte vara identiska för att den kvalitativa forskaren ska 

känna tillfredsställelse med sitt forskningsarbete. I en kvalitativ studie är det med andra ord 

svaren i sig som ska ses som unika, och ge en beskrivande bild av en unik situation. (Patel & 

Davidson, 2003) Allt detta har vi försökt ha i åtanke under arbetets gång. Vi har i varje 

intervju försökt se det unika och tolka innebörden av intervjupersonernas svar. 

 

2.8 Metodkritik  

Vi är medvetna om de brister som finns invävda i den kvalitativa forskningsmetoden. En av 

de vanligaste är att kvalitativa forskare ofta kritiseras för att vara alltför djupgående i sin 

forskning. Det leder till att undersökningen blir subjektiv. Kvalitativ forskning startar många 

gånger för brett, utan några specifika frågeställningar. Frågorna utformas under tidens gång, 

vilket kan göra att betraktare av studien har svårt att hitta information om varför ett visst 

område har valts för redogörelse (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att vi direkt redogjorde för 

vår studie och dessutom formulerade våra frågor från början.  

 

En annan väsentlig aspekt gällande intervjuer som teknik är att de skapar en stor mängd data 

för forskaren och samtidigt är informationen otymplig att bearbeta. Intervjuer kan beskrivas 

som en attraktiv plåga och det finns en stor risk att forskaren inte räknar med den tidsaspekt 

det tar att analytiskt bearbeta intervjumaterialet. Vi visste att intervjuer skulle komma att 

kräva en relativt stor arbetsinsats utav oss, men vi ansåg trots det att arbetet skulle ge lön för 

mödan och den förståelse och inblick som var nödvändig. Vi ansåg att fördelarna med 

intervjuer var flera än med genomförandet av enkäter. De mest betydande fördelarna var 
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möjligheten till följdfrågor och tolkning av frågorna för intervjupersonen. Kritiker menar att 

det är mycket svårt att generalisera ett kvalitativt forskningsresultat på en majoritet. Syftet 

från vår sida har aldrig varit att generalisera undersökningen. Vi tycker därför att den kritiken 

helt kan förbises. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Den deduktiva datainsamlingen kritiseras enligt Jacobsen (2002) för att den frambringar 

begränsad information. Forskaren beskylls även för att uteslutande söka bevis som styrker 

hans eller hennes personliga uppfattning. Den induktiva strategin kritiseras i sin tur av att det 

är naivt att tro att någon kan vara helt öppen och opåverkad av tidigare kunskaper. När den 

abduktiva ansatsen, som vi har valt, är en kombination av de båda har vi haft kritikerna i 

åtanke. Vi har försökt att inte påverkas av tidigare forskning men samtidigt inte vara helt 

subjektiva. Det har blivit vanligare att inte dela in sin forskning i respektive områden. 

Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa metoden som den mest öppna för ny information 

och menar att forskningen är förenad med en induktiv ansats. Han menar dock att ingen 

forskare kan vara helt objektiv och öppen, vilket vi är medvetna om. 

 

2.9 Källkritik 

Som forskare måste vi ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor vi använder. Det gäller både 

primärkällor i form av intervjupersoner och sekundärkällor i form av textmaterial av olika 

slag. När det gäller primärkällor är vi medvetna om att intervjupersonernas svar är en 

indikation på hur prestationsmätning fungerar i små företag. Det går samtidigt inte att 

utveckla några generella slutsatser för hur små företag i allmänhet arbetar med 

prestationsmätning, baserat på vårt urval. Vi kan inte garantera att vi som intervjuare ej har 

styrt intervjupersonerna i någon riktning, om än omedvetet.  Vi är också medvetna om att det 

inte går att avgöra i hur hög grad det intervjupersonerna har sagt är deras egna åsikter eller 

företagets. Därför har det empiriska materialet tolkats med tanke på de här faktorerna. 

 

Thurén (2005) tar upp fyra källkritiska principer, som är grundläggande för källkritik i diverse 

sammanhang. De är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi anser att 

principerna överensstämmer med hur vi har granskat våra källor. När vi har valt artiklar och 

litteratur har vi tagit ställning till om vi tycker att de är tillräckligt tillförlitliga, vem 

författaren är och vad textens syfte är. Det stämmer in på principerna om äkthet och 

tendensfrihet. Vi har i första hand valt källor som är producerade under de senaste tio åren, för 
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att se till att de i största möjliga mån är aktuella enligt principen om tidssamband. De källor 

som trots allt är äldre men som vi ändå använt, anser vi vara av så stor vikt och oberoende av 

tiden och förändrade förutsättningar, att det inte fanns någon anledning att bortse från dem. 

Vid en sådan situation är det extra viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna 

sortera bort inaktuellt material. 
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3 Referensram 

I kapitlet bygger vi upp den referensram, bestående av tidigare forskning och litteratur inom 

prestationsmätning, som ligger till grund för vår tolkning av det empiriska materialet. 

 

3.1 Begreppen prestation och prestationsmätning 

Vi vill börja med att skapa en förståelse för vad vi menar med prestation och 

prestationsmätning. Därför inleder vi med en kort presentation av begreppen. Innebörden är 

viktig att förstå och ha med sig under vidare läsning i studien. 

 

Begreppet prestation innebär enligt Ax et al. (2009) något som har åstadkommits eller som i 

framtiden ska åstadkommas, utföras eller genomföras. Med andra ord något som har 

presterats eller som i framtiden ska presteras. Prestationsmått är tal eller faktorer som ger 

information om en prestation. Företags verksamhetsplanering bryts ned i olika delmål med 

utgångspunkt i strategierna, och därefter klargör företaget hur det ska arbeta för att uppnå 

målen. Anthony och Govindarajan (2007) menar att målet med prestationsmätningen är att 

implementera strategier. Den är en indikation på hur väl företagen har lyckats implementera 

sin strategi. Något förenklat fungerar prestationsmätningen som en mekanism vilken ökar 

möjligheterna till att implementera strategier på ett lyckat sätt. Dock skriver Ax et al. (2009) 

att det finns ett gap mellan teori och praktik inom ekonomistyrningen i allmänhet, vilket också 

omfattar prestationsmätningen. Gapet kan bero på en tidsfördröjning, dålig kunskap hos 

företagsledare, att teorin inte avspeglar verkligheten och att läroböcker inte tar hänsyn till 

kostnads- och nyttokriterier i lika hög grad som företagen gör i verkligheten. 
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3.2 Prestationsmätningens utformning 

Det följande avsnittet beskriver hur ett prestationsmätningssystem kan utformas och vilka 

egenskaper som det bör innehålla för att fungera önskvärt. Vi tycker det är viktigt att få en 

uppfattning om hur ett prestationsmätningssystem kan se ut och fungera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Anthony och Govindarajan (2007) 

 

Figuren ovan visar ett ramverk vid utformning av prestationsmätning. Genom att mäta och 

belöna uppsatta mål blir anställda motiverade till att uppnå dem. Prestationsmål kan vara 

uppsatta av olika anledningar. Merchant och Van der Stede (2007) skriver att det primära med 

prestationsmätningen är att maximera ägares avkastning. Men prestationsmätning kan också 

förekomma utan att specifika mål är uppsatta. Då fungerar den som ett signalsystem där 

förändringar av faktorer som påverkar framgång ska uppmärksammas för att kunna sätta in 

vissa åtgärder. 

 

Ax et al. (2009) beskriver ett antal riktlinjer för att prestationsmätningen i ett företag ska vara 

ändamålsenlig: 

 De prestationer som mäts ska relateras till företagets strategi 

 Prestationsmål ska knytas till valda mått på prestationer 

 Prestationsmålen ska vara motiverande 

 Innebörden av de prestationsmått som används ska förstås av personalen 

 Personalen ska kunna påverka de prestationsmått de har ansvar för  

STRATEGY 

What counts, 

gets measured 

What gets done, 

gets rewarded 

What gets 

measured, 

gets done 

What gets 

rewarded, 

really counts 
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 Personalen ska ha kunskap om hur prestationer kan påverkas 

 Personalen ska informeras om utfallet av prestationsmätningen 

 

Det finns inte några klara riktlinjer gällande utformningen av prestationsmätning. Företag 

implementerar väldigt olika mått i sin prestationsmätning. Det som är viktigt vid 

utformningen är att företagens prestationsmätning är användbar, och att den kan relateras till 

företagens strategier. (Ax et al., 2009) 

 

Ittner och Larcker (1998) skriver att det finns uppenbara risker med prestationsmätningen och 

utformningen av densamma. En risk är att företag inte förenar måtten med verksamhetens 

formulerade strategi. En annan är att sammankopplingen inte bekräftas. Det gör att 

orsakssambandet mellan icke-finansiella handlingar och finansiellt resultat inte åskådliggörs. 

Misstaget många företag gör är att fokusera på det kortsiktiga resultatet. De genomför inte 

förbättringar som sänker vinsten på kort sikt men höjer det långsiktiga resultatet. Den sista 

risken är att mätningen som görs är felaktig. Med det menas att datamaterialet som samlas in, 

för exempelvis nyckeltal, kan sakna tillförlitlighet.  

 

3.3 Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) liknas vid en organisations 

arkitektur. Strukturen måste vara anpassad till vad organisationen har för typ av verksamhet. 

Vi vill här förklara de vanligaste strukturerna i företag och samtidigt visa betydelserna av 

dem. Anledningen är att vi anser att prestationsmätningen påverkas av organisationens 

struktur. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) namnger de skilda organisationsstrukturerna som 

organisationsscheman. Det primära med en organisationsstruktur är fokus, koordinering och 

stabilitet. Fokus skapas genom att alla individer vet sina ansvarsområden. Det uppstår nästan 

alltid ett behov av samordning i organisationer, vilket gör att koordineringen spelar en 

avgörande roll. Den tredje och kanske viktigaste delen är stabilitet. Anställda har olika 

positioner med fasta arbetsuppgifter, som ska lösas på ett mer eller mindre bestämt sätt. Det 

betyder att alla inom organisationen vet vad som förväntas av dem.  
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Greve (2011) skriver att i ett företag som består av ett litet antal individer kommer viktiga 

beslut att fattas av ägaren eller ägarna. Den här typen av företag beskrivs som enkla 

organisationer. Det är vanligt att ägaren själv är VD i den enkla organisationen. I företag vars 

verksamhet växer finns det en möjlighet att öka effektiviteten genom specialisering. 

Organisationer som arbetar med specialiseringar har olika avdelningar och benämns 

funktionsorganisationer. En sådan struktur blir väldigt naturlig när ledningen känner att de 

inte har den tid eller kunskap som krävs för att fatta beslut. Mellanchefer utses med syftet att 

samordna de olika avdelningarna till en fungerande organisation. Den tredje 

organisationsstrukturen utgår från den funktionella och kallas för divisionsorganisation. 

Avdelningarna delas in under olika divisioner och blir ett företag i företaget. Olve och 

Samuelsson (2008) skriver att organisationsstrukturer kan ge oss en bild av vad varje enhet 

har för uppgift. Ett prestationsmätningssystem bör enligt Kendrick (2011) antingen vara 

vertikalt eller horisontellt. Med vertikalt menas att det finns mått för varje nivå i 

organisationen. Horisontell innebär att det finns en uppsättning mått som är oberoende av 

nivå.  

 

3.4 Från vision till mål 

Det är viktigt att förstå sambandet mellan prestationsmätningen och var den har sin 

utgångspunkt. Det är samtidigt väldigt viktigt att se hur prestationsmåtten samspelar med ett 

företags vision och strategi. Därför vill vi visa vikten av att företag har en stark vision som 

bryts ner till specifika mål och mått. 

 

Ax et al. (2009) skriver att en vision anger hur företag vill bli uppfattade av sina kunder. 

Visionen ska visa vart företag är på väg samt vad de vill åstadkomma i framtiden. Olve och 

Samuelson (2008) menar att en vision sällan förändras på kort sikt. Visionen växer fram under 

lång tid och beskriver företaget i generella och övergripande termer. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) myntar grundaren i många företag de övergripande målen, vilka sedan 

existerar i generationer. Enligt Roos et al. (2004) har en vision minst tre funktioner. Visionen 

ska vara legitimerande, fokusera på verksamhetens ambitioner och motivera verksamheten. 

Den legitimerande funktionen innebär att visionen ska ge uttryck för den roll verksamheten 

vill spela tillsammans med olika aktörer i omgivningen. Att visionen fokuserar på företagets 

ambition åskådliggörs genom att visionen är en idé om det framtida tillstånd företaget önskar. 

Visionen preciseras ytterligare genom att brytas ner till affärsidé, mål och strategier. 
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Visionens sista funktion beskrivs som en indikation på motivation, vilket innebär att den ska 

verka symboliskt och samtidigt till en känsla av delaktighet för de anställda. En väl utformad 

vision uppfattas som meningsfull av de anställda och skapar därigenom motivation. 

 

Vidare skriver Olve och Samuelson (2008) att visionen tillsammans med affärsidén leder fram 

till vilka mål som är rimliga, både på kort och på lång sikt. Hur målen uppnås förklaras med 

hjälp av strategin. Grundaren av Boston Consulting Group, Bruce Henderson, har författat en 

definition av strategi som lyder: 

 

”Strategi är ett medvetet sökande efter en handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets 

konkurrensfördelar. För varje företag är ett sådant sökande en återkommande process som 

börjar med en bekräftelse av var företaget står i dag och vad företaget står inför. De farligaste 

konkurrenterna är de som är mest lika det egna företaget” (Roos et al., 2008, s. 16) 

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att det behövs strategier för att uppnå företagets 

övergripande mål. Företag utvecklar strategierna genom att matcha sina egna kompetenser 

med möjligheter i omgivningen. Strategiformulering är en process som används för att 

utvärdera ett företags styrkor och svagheter i förhållande till möjligheterna och hoten som 

finns i omgivningen. Det är sedan möjligt att avgöra vilken strategi som passar företagets 

kompetenser tillsammans med omgivningens möjligheter. 

 

Olve och Samuelson (2008) skriver att en del företag lyckas bättre än andra genom att skapa 

konkurrensfördelar. De två grundläggande konkurrensfördelarna är kostnads- och 

differentieringsfördelar. En kostnadsfördel innebär att ett företag lyckas hålla en lägre 

kostnadsnivå än sina konkurrenter och kan därigenom erbjuda kunderna ett lägre slutpris. 

Differentieringsfördelar uppstår när ett företag med hjälp av en unik produkt eller 

marknadsföring lyckas tillgodose ett behov hos kunderna så att de är villiga att betala ett 

högre pris. 

 

Olve och Samuelson (2008) menar att mål är specifika och att de ändras betydligt oftare än 

både affärsidé och vision. Till skillnad från vision har ekonomiska mål en tydligare koppling 

till företagets ekonomistyrning. Vidare skriver Roos et al. (2008) att företagets mål ska bryta 
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ner visionen i detalj samt verkställa den. Anthony och Govindarajan (2007) skriver att 

lönsamhetsmått vanligtvis är det viktigaste målet för företag. 

 

3.4.1 EP2M-modellen 

Anledningen till att vi har valt att presentera EP2M-modellen i samband med detta avsnitt är 

att den uppmärksammar vikten av att bryta ner strategier till konkreta mål. 

 

Enligt EP2M-modellen (effective progress and performance measurement) ska företagets 

prestationsmätning framförallt fokusera på mått inom fyra områden. De två första är externa 

och interna mått. Kategori tre och fyra är top down- och bottom up-mått. Top down-mått 

mäter hur företaget lyckats med att bryta ner strategi till mer konkreta mål samt hur effektivt 

förändringsprocesserna fungerar. Bottom up-mått mäter hur företaget förbättrar 

handlingsfriheten för ledningen. Modellen visar att det inte enbart är viktigt att implementera 

strategier utan att också ständigt arbeta med förändring i organisationen. (Olve et al., 1999) 

 

3.4.2 Prestationspyramiden 

Vi vill också presentera prestationspyramiden, då vi tycker att den visar ett samband mellan 

vision, strategi och mål. Prestationspyramiden beskriver den tvåvägskommunikation som sker 

när strategi bryts ner till mål vilka mäts och kommuniceras uppåt i organisationens hierarki. 

 

Figur 2: Olve et al. (1999) 
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Prestationspyramiden bygger på att företag mäter prestation både genom finansiella och icke-

finansiella mått. Grundtanken är att företagets strategi ska sammanlänkas med olika typer av 

mått, där måtten visar hur väl företagets strategier har lyckats. Figuren visar ett företag med 

fyra olika hierarkiska nivåer, där företagsledningen befinner sig högst upp och den operativa 

verksamheten längst ner. Mellan de hierarkiska nivåerna sker en tvåvägskommunikation, där 

företagets strategi förmedlas nedåt i företaget medan finansiella och icke-finansiella mått 

förmedlas uppåt. Företagsledningens strategi bryts ner till konkreta mål i takt med att den 

kommuniceras nedåt i den hierarkiska pyramiden. Om kommunikationen fungerar på ett bra 

sätt sammanlänkar den företagets strategi med den operativa verksamheten. 

Prestationsmätningen är samtidigt en länk mellan den operativa verksamheten och 

företagsledningen. Längst ner i pyramiden ligger fokus på att mäta operativa processer, 

medan ledningen fokuserar på finansiella mått. I en välfungerande organisation bör det gå att 

se ett samband mellan de operativa processerna och de finansiella måtten. (Olve et al. 1999) 

 

3.5 Den ekonomiska planeringens inflytande på prestationsmätning 

Prestationsmätning ingår som en del i ekonomistyrningen. Det gör även den ekonomiska 

planeringen. Hur prestationsmätningen kan sammankopplas med planeringen och andra delar 

är väsentligt att förstå.  

 

Holmblad Brunsson (2005) skriver att siffror alltid har fungerat som ett betydelsefullt mått i 

styrningsprocesser. Det är lätt att på ett relativt koncist sätt presentera samma sak med siffror 

som med ord. Beslutsfattare väljer vilka mått de vill förfoga över. Ekonomistyrningen handlar 

om hur mått används och omfattar hela företagets verksamhet. Företag måste vara lönsamma 

på lång sikt och effektivitet ökar möjligheterna till att lönsamhet uppnås. Genom upprättandet 

av budget och kalkyl kan företag granska effektiviteten och överväga vilka alternativ som 

finns. Planeringen bidrar till att skapa ordning och att alla i verksamheten har möjligheten att 

se vilka prestationsmål som ledningen förväntar sig på längre sikt. En förutsättning för att 

ekonomistyrningen ska fungera är att företaget planerar, effektiviserar och motiverar 

personalen att uppnå prestationsmålen. 

 

Merchant och Van der Stede (2007) skriver att budgetering har fyra syften. Att planera, 

koordinera, ge översikt för beslutsfattare samt att skapa motivation. Skillnaden som kan 

uppstå mellan faktiskt prestation och uppsatt mål skapar ökad förståelse för vad som fungerar, 
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och vad som inte fungerar, inom organisationen. Planering och budgetering skapar mål som 

påverkar beslutsfattares och anställdas motivation. Enligt Emmanuel et al. (1990) skapar en 

budget som är för lättuppnåelig låg motivation. Samtidigt sjunker motivationen om budgeten 

är för svåruppnåelig. Med andra ord bör budgeten ligga på en nivå som varken är för lätt- eller 

svåruppnåelig. Enligt Greve (2011) upprättas budget i små företag ofta av ägaren eller ägarna. 

Budgeten används då till största del för att kunna ge en prognos på exempelvis resultat eller 

likviditet. 

 

3.6 Prestationsmått 

Här vill vi förklara vad finansiella och icke-finansiella mått är. Vi visar några exempel på 

vanliga mått och förklarar samtidigt måttens ändamål och den kritik som framförs mot dem.  

 

3.6.1 Finansiella mått  

Ax et al. (2009) skriver att det är mätning av finansiella prestationer som i praktiken används 

mest i företag. Exempel på finansiella mått är lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning. 

Gröjer et al. (2008) säger att det finns många styrkor med de finansiella måtten. De är alltid 

jämförbara och lättolkade samtidigt som de med fördel kan användas i modeller. 

 

Resultatet utgör skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader för en period. Oftast 

presenteras både resultat före och efter finansiella poster. Begreppet lönsamhet är till skillnad 

från resultatet relaterat till något, vanligtvis företagets kapital. Därför är lönsamhetsmått, 

exempelvis räntabilitet, ett mera rättvisande mått av hur väl företaget har presterat. Även 

kostnader och försäljning kan ensamt vara föremål för målsättningar, mätning och 

uppföljning. (Ax et al., 2009)  

 

Gröjer et al. (2008) beskriver ett antal finansiella nyckeltal som är vanliga i praktiken. Olika 

slag av räntabilitetsmått används i de flesta företag och visar, till skillnad mot resultatmått, 

hur lönsamt företaget är. Resultatmått sätts i relation till exempelvis totalt kapital, sysselsatt 

kapital eller eget kapital. Det visar på ett bättre sätt hur företaget använder sina resurser. 

Räntabilitet används både internt, som målsättning och mått på prestation och externt för att 

informera intressenter om företagets prestation. 
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Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket ett företag genererar i vinst per omsatt 

krona och beräknas genom: (rörelseresultat efter avskrivningar + finansiella intäkter)/ 

rörelseintäkter. Måttet kan vara intressant när det finns ett begränsat sysselsatt kapital. Ett 

annat vanligt nyckeltal är kapitalomsättningshastighet, som beräknas: 

rörelseintäkter/sysselsatt kapital. Det är med andra ord ett mått på hur många gånger det 

sysselsatta kapitalet har omsatts under en given tidsperiod. (Gröjer et al., 2008) 

 

Soliditet beskrivs enligt Gröjer et al. (2008) som långsiktig betalningsförmåga och hur stor del 

av företagets kapital som är finansierat av ägarna. Det beräknas som: eget kapital/totalt 

kapital, och uttrycks i procent. Det är ett av de vanligaste nyckeltalen, som finns i princip alla 

verksamheter. Generellt anses en högre soliditet behövas desto högre risk verksamheten och 

branschen har. 

 

Gröjer et al. (2008) beskriver ett antal nackdelar med de finansiella nyckeltalen och förklarar 

bland annat att många sidor av verksamheten inte synliggörs och inte kan förklaras i 

finansiella termer. Andra svagheter med finansiella nyckeltal är att de inte berättar om hur 

verksamheten ses utifrån ett kundperspektiv.  

 

3.6.2 Icke-finansiella mått 

”Att styra en organisation med finansiella nyckeltal är som att köra en bil och bara titta i 

backspegeln” (Gröjer et al., 2008, s. 74) 

 

Med citatet i tankarna tycker vi det finns anledning att gå in närmare på icke-finansiell 

mätning och dess betydelse. Ax et al. (2009) skriver att intresset för icke-finansiella mått har 

ökat och att det finns flera anledningar till det. En anledning är att finansiella mått starkt 

fokuserar på det som redan har inträffat, och att användandet av dem i många fall leder till ett 

kortsiktigt agerande. Anthony och Govindarajan (2007) resonerar också kring icke-finansiella 

mått. De menar att finansiella mått inte är tillräckligt att förlita sig utav flera anledningar. 

Förutom att måtten uppmuntrar till kortsiktiga lösningar, kan de också leda till att 

beslutsfattare inte tar hänsyn till långsiktiga investeringar. Även om de långsiktiga 

investeringarna påverkar det kortsiktiga resultatet negativt, kommer det att leda till framtida 

kostnadsbesparingar.  

 



21 

 

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att icke-finansiella mått exempelvis kan vara 

kundrelaterade eller kopplade till företagets interna processer. Exempel på icke-finansiella 

mått är marknadsandel, säljfrekvens, kundnöjdhet, kundlojalitet, ledtid, leveranstid och 

kvalitet.  

 

Ittner och Larcker (2003) skriver att beslutsfattare med hjälp av icke-finansiella mått kan få 

insyn i hur verksamheten utvecklas redan innan finansiella resultat kan redovisas. 

Medarbetare kan också få bättre information om vilka handlingar som krävs för att genomföra 

företagets strategi. Verkligheten är den att bara ett fåtal företag förstår fördelarna med att mäta 

icke-finansiell prestation. Det beror på att de flesta misslyckas med att identifiera och 

analysera relevanta icke-finansiella mått. Enligt Ittner och Larcker (2003) har de flesta företag 

ansträngt sig i liten utsträckning för att identifiera områden där icke-finansiella mått påverkar 

finansiella mått. De har dessutom inte åskådliggjort ett orsak-verkan-samband mellan måtten 

och exempelvis kassaflöde, vinst eller aktievärde. Istället har många företag tagit in färdiga 

prestationsramverk, trots att modellerna egentligen behöver anpassning. 

 

Exempel på vanliga misstag som företag gör vid mätning av icke-finansiella prestationer är 

att: 

 Inte sammanlänka mått och strategi 

 Inte bekräfta länkarna mellan icke-finansiella mått och framtida finansiellt resultat 

 Använda sig av fel prestationsmått och tolka dem felaktigt. (Ittner & Larcker, 2003) 

 

Ovanstående misstag beror på misslyckandet att upptäcka vilka icke-finansiella faktorer som 

ger effekt på långsiktig finansiell prestation. Lösningen är att basera beslut på orsakssamband 

och att de tydligt åskådliggörs. Företaget bör utveckla en kausal modell som baseras på den 

strategiska planen. Tyvärr är ofta planerna mer av karaktären vision snarare än strategisk plan. 

Företag bör också granska sin datainsamling för att minska risken att samla in onödigt stora 

mängder data som kan skapa dubbelarbete. (Ittner och Larcker, 2003) 

 

3.7 Personalens inverkan och uppföljning 

I det här avsnittet ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma den funktion som personalen har 

i en organisation för att prestationsmätningen ska bli framgångsrik. Därför har vi valt att 

presentera hur personalen involveras i prestationsmätningen. 
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Ett prestationsmätningssystem kommer enligt Ax et al. (2009) inte alltid att fungera effektivt, 

trots att det är utformat efter konstens alla regler. För att systemet ska vara effektivt över tid 

krävs underhåll och anpassning. Det är också viktigt att prestationsmätningen används på rätt 

sätt. För att den ska fungera som ett tillförlitligt verktyg i verksamhetsstyrningen behöver 

personalen vara involverad. Det är viktigt att prestationsmålen fungerar på ett motiverande 

sätt, och att personalen vet hur det ska agera för att påverka målen i önskad riktning. Det ska 

vara möjligt för de anställda att se en återkoppling och att den åskådliggörs inom en relevant 

tidsperiod. Då fungerar prestationsmätningen som en motivationsfaktor när personalen ser 

effekterna av utfört arbete och kan härleda resultat med arbetsinsats.  

 

Enligt Bouckaert (1993) måste prestationsmätningen kontinuerligt anpassas efter förändringar 

i företaget. En av de stora förändringarna som pågår i företagen är att den traditionella 

prestationsmätningen förändras och blir mer komplex. Numera har kraven på 

prestationsmätningen tre dimensioner nämligen validitet, legitimitet och funktionalitet. 

Kraven förändras när omgivningen och organisationen förändras, därför måste systemet för 

prestationsmätning uppdateras allt eftersom. Vidare skriver Bouckaert (1993) att det är viktigt 

att inte enbart fokusera på mätning av prestation, utan att också fokusera på mätningens 

prestation. Om kraven på prestationsmätningen uppfylls kan prestationsmätningen vara ett 

verktyg för att förbättra prestation. Även om det inte i verkligheten går att uppnå ett optimalt 

system, kan kraven på validitet, legitimitet och funktionalitet ändå användas för att identifiera 

vilka delar av systemet som bör förbättras och förändras. 

 

Enligt Kendrick (2011) presenteras ofta prestationsmätning genom statistik eller grafisk 

utformning som visar hur ett specifikt mått har utvecklats över tid. Positiva effekter av 

prestationsmätningen uppstår när en uppsättning av mått med data berättar en historia om 

företagets prestation. Vidare skriver Kendrick (2011) att det är viktigt att ledande personer 

visar engagemang för att prestationsmätningssystemet verkligen ska fungera. Det krävs 

dessutom en kultur där det finns en tro på prestationsmätningen. Det är viktigt att känna till 

och acceptera de misstag som kan göras i och med mätningen. Beslutsfattare bör också belöna 

de som följer ett sunt tillvägagångssätt gällande prestationsmätning, till skillnad mot de som 

bara rapporterar positiva resultat. Oärlighet i datarapporteringen måste upptäckas och ses som 

något negativt. 
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3.8 Att motivera personalen till att uppfylla verksamhetens mål 

Vi tycker det är viktigt att förstå sambandet mellan motivation och prestationsmätning. 

Prestationsmätning i sig kan vara en motivationsfaktor, men för att prestationsmätningen ska 

vara ändamålsenlig krävs motiverade anställda.  

 

Alla företag har mål som de vill uppfylla. Anthony och Govindarajan (2007) skriver att en 

viktig del av verksamhetsstyrningen är att motivera anställda på ett sätt som gör att de uppnår 

målen. Olve och Samuelson (2008) skriver att belöningssystem är ett styrmedel som får 

anställda att agera på ett sätt som företaget önskar. Belöningarna kan vara både monetära och 

icke-monetära och exempel är lön, bonusar, tjänstepension och kompetensutveckling. Med 

hjälp av belöningssystem kan företag skapa motivation hos personalen vilket kommer att 

säkerhetsställa effektiviteten i verksamheten. Belöningssystemet ska motivera både individer 

och grupper att utföra arbete så att organisationens mål uppnås. För att lyckas med det måste 

det finnas en god överensstämmelse mellan individens enskilda och företagets övergripande 

mål.  

 

Det blir allt viktigare för organisationer att försöka attrahera de bästa medarbetarna. De 

viktigaste kriterierna är att företaget kan erbjuda ett omväxlande och intressant arbete, en bra 

arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lön (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Olve 

och Samuelson (2008) skriver att det är viktigt att företag utvecklar belöningssystem som är 

relaterat till enskilda prestationer. Prestationerna kan bygga på både finansiella och icke-

finansiella mått beroende på vad det är som företag vill uppnå. Merchant och Van der Stede 

(2007) skriver att det är viktigt att utforma rätt prestationskrav eftersom målen som sätts och 

de mätningar som görs ändrar anställdas syn på vad som är viktigt att uppnå. Olve och 

Samuelsson (2008) skriver vidare att finansiella mått innebär att anställda kan få högre lön 

eller bonus beroende på resultatmått såsom räntabilitet på eget kapital och resultat. Icke-

finansiell prestation kan bygga på förbättrad produktkvalité, snabbare ledtider eller högre 

kundtillfredsställelse. 

 

Olve och Samuelson (2008) tar upp problemet om belöningssystem ska bygga på individens 

eller hela gruppens prestationer. Gruppbelöningar kan innebära att individens motivation 

försvinner samtidigt som individuella belöningar kan leda till att positivt gruppbeteende 

minskar. För att det inte ska uppstå ett så kallat free rider-problem bör gruppbelöningar 
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baseras på mått som kan mätas utifrån en individnivå. Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver 

att symboliska belöningar är viktiga. Exempel på en symbolisk belöning är när en 

företagsledare berömmer personalens arbete. Det kan ske vid festligheter som företaget 

arrangerar, och har inget monetärt värde för de anställda, men kan trots det fungera som en 

motiverande faktor. 

 

Hawthornestudien är ett välkänt experiment inom arbetspsykologin som resulterade i 

vetskapen att anställda kan bli motiverade av chefers intresse för dem och deras arbete. Den 

mest kända motivationsteorin är Maslows behovshierarki som kategoriserar de mänskliga 

behoven i en trappa. Nederst i trappan finns de fysiologiska behoven följt av säkerhets-, 

kontakt-, uppskattnings-, statusbehov. I toppen av trappan finns självförverkligande. En 

individ kan röra sig uppåt när de grundläggande behoven, lägre ner i trappan, uppfyllts. 

Företag kan arbeta med att identifiera anställdas behov och med hjälp utav belöningssystem 

tillfredsställa de behov som samhället inte kan tillgodose. En teori som bygger på Maslows 

behovshierarki är Herzbergs arbetsmotivationsteori. Herzberg gör skillnad på hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer. Det förstnämnda bygger på att arbetsplatsförhållanden måste vara 

uppfyllda för att en individ ska trivas med sitt arbete. Motivationsfaktorer är villkor i 

arbetsuppgifterna. När båda är uppfyllda kan individen känna motivation för en specifik 

uppgift. Därför är det viktigt att företaget alltid arbetar med att tillgodose både hygien- och 

motivationsfaktorer för att motivera anställda. (Olve och Samuelson, 2008) 

 

3.9 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard är en modell som representerar en bred prestationsmätning. Vi har valt att 

förklara modellen eftersom att den är vanligt förekommande och inkluderar olika aspekter av 

prestationsmätning. Som komplement till modellen tar vi också upp Maisel's Balanced 

Scorecard, som i högre grad fokuserar på människorna i organisationen.  

 

3.9.1 Kaplan och Nortons Balanced Scorecard 

Kaplan och Norton (1999) skriver att Balanced Scorecard utvecklades när behovet av något 

mera än finansiella styrtal ökade. Den tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella mått 

och inkluderar fyra perspektiv, vilka fungerar som ramarna för modellen. 
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Kaplan och Norton (1999) skriver att Balanced Scorecard erbjuder ett verktyg som omvandlar 

vision, affärsidé och strategi till en sammanhängande uppsättning utfallsmått. Måtten är 

fördelade över perspektiven finansiella, kund, process och lärande. 

 

Figur 2: Kaplan & Norton (1999) 

 

Det är enligt Kaplan och Norton (1999) centralt att både finansiella och icke-finansiella mått 

ingår i företagets samtliga nivåer och att de är integrerade i informationssystemet. Vidare 

skriver de att modellens styrtal ska ingå i en process som styrs av verksamhetens affärsidé och 

strategi. Anthony och Govindarajan (2007) skriver att ledningen vid skapandet av ett 

Balanced Scorecard väljer en uppsättning av mått som på ett verkligt sätt speglar 

framgångsfaktorerna för företagets strategi. Faktorerna ska visa ett samband mellan 

individuella mått i en orsak-verkan relation, som visar hur icke-finansiella mått kan påverka 

långsiktiga finansiella resultat. 

 

Kaplan och Atkinson (1998) skriver att det är vanligt att företag mäter fyra till sju mått i varje 

enskilt perspektiv. Balanced Scorecard bör ses som ett instrument för implementeringen av 

företagets strategi. Kaplan och Norton (1999) skriver vidare att utfallsmåtten uttrycker 

strategins mål och visar om kortsiktiga insatser har gett önskat resultat. De drivande måtten 

indikerar till företagens medarbetare vad de bör göra för att skapa värde i framtiden.  
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Det finansiella perspektivet är enligt Kaplan och Norton (1999) av stor vikt eftersom det 

sammanfattar de finansiella följderna av tidigare genomförda handlingar. De menar också att 

de finansiella måtten uttrycker organisationens långsiktiga mål, att ge en hög avkastning på 

befintligt kapital. Balanced Scorecard kan hjälpa till att utveckla målsättningen. 

 

I kundperspektivet menar Kaplan och Norton (1999) att företagsledningen ska identifiera 

kunder och marknader som verksamheten ska inrikta sig på, och klargöra vilka mått som ska 

mäta perspektivets resultat. I denna aspekt ingår mått såsom kundtillfredsställelse, 

återköpsbenägenhet och kundlönsamhet. Perspektivet bör också ta hänsyn till styrtal rörande 

produkter och tjänster som erbjuds till kunderna. Smith (2005) skriver att målet för 

kundperspektivet kan vara nya produkter, kundernas mottaglighet och kundrelationer vilka 

kan mätas i procentförsäljning av nya produkter, leveranstid och antalet samarbeten. Kaplan 

och Norton (1999) skriver att ett problem med perspektivet är samma som med det 

finansiella: en stor del av måtten går först att utläsa efter händelser inträffat samt att det är 

svårt för många arbetare att veta hur de ska arbeta annorlunda för att uppnå uppsatta mål. 

 

Kaplan och Norton (1999) skriver att processperspektivet ska identifiera de interna processer 

som ledningen behöver behärska för att organisationen ska lyckas. Måtten i perspektivet ska 

behandla de processer som har inverkan på kundernas tillfredsställelse och de finansiella 

målen. De skriver vidare att Balanced Scorecard skiljer sig mot andra traditionella modeller 

på två sätt. För det första lyckas Balanced Scorecard identifiera nya processer som måste 

behärskas för att uppnå målen medan gamla modeller inriktar sig mera på befintliga. 

Perspektivet bör också innehålla styrtal för den långsiktiga innovationscykeln och den 

kortsiktig operativa cykeln. Smith (2005) skriver att mål för perspektivet kan vara 

teknologiskt övertag och tillverkningsöverlägsenhet vilket kan mätas i konkurrensjämförelser, 

enhetskostnader och utbyte. 

 

Lärandeperspektivet beskriver Kaplan och Norton (1999) som det perspektiv där Balanced 

Scorecard identifierar den infrastruktur som krävs av företaget för att skapa en tillväxt på lång 

sikt. Det är inte troligt att företaget uppnår sina mål i framtiden såvida de inte anpassar sig och 

stärker sina möjligheter för att skapa ett mervärde för sina intressenter. Lärande och tillväxt 

kommer från människor, system och rutiner. Genom att investera i utbildning och kunskap 
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kan de andra tre perspektiven göra bättre resultat. Smith (2005) säger att mål med lärande kan 

vara designproduktivitet, produktfokus, innovation av nya produkter.  Det kan mätas i 

effektivitet eller vilken tid det tar att introducera nya produkter på marknaden. Som 

komplement till de andra perspektiven är det inte ovanligt att företag tar hänsyn till ett extra 

perspektiv. I Sverige är det vanligt att företag inkluderar ett femte perspektiv som benämns 

anställda. (Olve & Sjöstrand, 2006) 

 

3.9.2 Maisel's Balanced Scorecard 

Förutom Kaplan och Nortons grundmodell finns ett antal alternativa modeller som i olika grad 

bygger på Balanced Scorecard. Maisel's Balanced Scorecard är en av dem, och är i det 

närmaste identisk med den ursprungliga modellen, men med en tydlig skillnad. Den bygger på 

prestationsmätning utifrån fyra perspektiv. Skillnaden är att Maisel använder sig av ett human 

resource-perspektiv, där faktorer som organisationskultur, utbildning, kompetenser och 

utveckling spelar in. Det ersätter lärandeperspektivet och skillnaden perspektiven emellan är 

att human resource-perspektivet sätter större fokus på människorna i organisationen och hur 

de påverkar organisationens effektivitet. (Olve et al. 1999) 
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4 Empiri och tolkning 

I kapitlet presenterar vi vårt insamlade empiriska material samt gör en kort presentation av 

våra intervjupersoner och företagen de representerar. Vi tolkar dessutom materialet med 

hjälp av vår referensram. 

 

4.1 Presentation av företag och intervjupersoner 

Mellanhanden AB 

Ett assistansbolag i Kalmar som inriktar sig på barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning inom autismspektrumområdet. Förutom assistanstjänster erbjuder 

Mellanhanden utbildning och föreläsningar inom autismspektrumområdet till anställda, egna 

kunder, utomstående privatpersoner och företag. Företaget har 27 stycken heltidsanställda och 

har varit verksamma i tre år. På Mellanhanden genomförde vi en intervju med Lena Pettersson 

och Christina Berglund. Pettersson är ansvarig för sju av företagets åtta kunder, medan 

Berglund är ansvarig för den åttonde kunden och företagets administration. 

 

LR-Smide AB 

Ett företag i Kalmar som huvudsakligen arbetar med olika typer av smidesarbeten vid 

nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar. LR-Smide anlitas framförallt av stora 

byggbolag som Skanska och NCC. Företaget arbetar med allt från grova stålkonstruktioner till 

plåtslageri. Specialarbeten såsom reparationer till industri och fastigheter ingår också i 

verksamheten. Företaget har idag 12 stycken heltidsanställda. Vi intervjuade Anders Hensche, 

som sedan år 2009 är VD. Hans uppgifter består, förutom det grundläggande ansvaret, av 

kalkylering och försäljning. 

 

Nybro Crystal AB 

Ett glasbruk i Nybro som inte har någon egen hytta. Det betyder att de utvecklar ett sortiment 

som framförallt säljs inom svensk fackhandel, men den så kallade varma delen av 

produktionen utöfrs på andra glasbruk. Vid glasbruket i Nybro sker produktutveckling och 

förädling vilket framförallt innebär glasmålning som är företagets kännetecken. Företaget har 

idag 13 stycken heltidsanställda. Vi intervjuade Åke Ernstsson som är en av de två som delar 

på ledarskapet. Som ansvarsområden har Ernstsson ekonomi och administration. 
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Cityläkarna AB 

Ett företag i Mariehamn som framförallt arbetar med förebyggande hälso- och sjukvård för 

företag. Cityläkarna erbjuder dessutom flexibla och skräddarsydda lösningar för 

privatpersoner inom områdena sjukvård, vaccinationer, livsstil och fysioterapi. Företaget har 

idag 13 stycken heltidsanställda. Vi intervjuade allmänläkare och VD Kaj Mattsson. 

 

Mariehamns Tryckeri AB 

Ett företag i Mariehamn vars huvudsakliga verksamhet handlar om att tillhandahålla det 

åländska näringslivet med tryckeriprodukter av olika slag. Det kan exempelvis vara visitkort, 

böcker och affischer. Förutom den åländska marknaden är de öppna för handel i både Sverige 

och Finland. Företaget har idag 15 stycken heltidsanställda. Vi intervjuade företagets VD 

Klaus Pärnänen. Han har som arbetsuppgifter att leda företaget och framförallt se till att 

kunder och anställda trivs. 

 

Avancia AB 

Ett friskvårdscenter i Mariehamn som erbjuder ett komplett gym, med modern utrustning. De 

är ett gym som profilerat sig för att passa alla människor. Förutom styrketräning erbjuder 

Avancia gruppträning, personlig handledning inom träning samt massage. Företaget har 7 

stycken heltidsanställa och 35 – 40 stycken anställda som är ledare för gruppträning. Totalt 

leder det till 10 heltidstjänster. Intervjun genomfördes med företagets VD Peter Meklin. 

 

4.2 Presentation och tolkning av empiriskt material 

Vi har valt att presentera och tolka det empiriska materialet under respektive rubrik. 

Anledningen är att vi tycker det förenklar för läsaren att få presentation och tolkning direkt 

efter varandra. 

 

4.2.1 Organisationsstruktur 

För att skapa förståelse för hur varje organisation är uppbyggd har vi undersökt hur företagens 

organisations- och ägarstruktur ser ut. Vem som äger företaget och vilka olika enheter som 

finns tror vi påverkar hur prestationsmätningen ser ut. Därför är det viktigt att ha med i en 

senare tolkning. 
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Mellanhanden ägs till femtio procent vardera av Christina Berglund och Lena Pettersson. 

Pettersson är ansvarig för majoriteten av kunderna medan Berglund är ansvarig för en kund 

samtidigt som hon hanterar administrationen. ”Det är vi två ansvariga och sen är resten 

personliga assistenter”, säger Berglund. En liknande struktur har även LR-Smide, där ägaren 

också är den som har ansvar för verksamheten. Skillnaden är att Anders Hensche är ensam 

ägare och VD. Han sköter den största delen av det ekonomiska och administrativa arbetet. En 

liknande roll har Kaj Mattsson, som både äger och är VD för Cityläkarna. Mattsson har, 

förutom sin roll som läkare, en ledarroll och det är enligt honom själv ”...min roll att våra 

kunder ska trivas hos oss”. Även Avancia har samma ägarstruktur, Peter Meklin är både VD 

och ägare. Hans roll i organisationen är som han själv beskriver det ”…den person som ser till 

att driften av verksamheten hålls igång. Jag är lite av en allt i allo kan man säga”. Till sin 

hjälp har Meklin platschef Victor Börman som assisterar honom vid den dagliga driften. 

 

I jämförelse med de fyra företagen har Nybro Crystal och Mariehamns Tryckeri en 

annorlunda ägar- och organisationsstruktur. I Nybro Crystal, som har nio stycken delägare där 

en är passiv och de andra aktiva i företaget, är ledarskapsansvaret uppdelat på två personer. 

Det finns dessutom en ledningsgrupp bestående av de två företagsledarna samt ytterligare två 

av delägarna. ”Där jobbar vi lite med långsiktiga mål och resultatuppföljning, spikar 

sortiment och sådär”, säger Ernstsson. För övrigt säger Ernstsson att verksamheten är 

uppdelad mellan försäljning/administration och produktion. 

 

Klaus Pärnänen är VD för Mariehamns Tryckeri. Hans arbetsgivare är styrelsen. Gällande 

ägandet är det fördelat på tre stora aktieposter, där en släkt innehar aktiemajoriteten. ”En av 

de tre stora posterna har sålts ut till allmänheten.  Det har blivit så att vi har ett hundratal 

smörgåsaktier, som ägs av folk som vill komma på bolagsstämman och få lite mat. De har 

ingen egentlig talan”, menar Pärnänen. Han har ansvaret för hela produktionen, försäljningen 

och ekonomin. Övriga anställda i företaget arbetar under Pärnänen och är uppdelade i en 

försäljnings- och en produktionsenhet. 

 

Tolkning 

I företagen som vi undersökt har vi inte identifierat någon avancerad organisationsstruktur. I 

Mellanhanden, LR-Smide, Cityläkarna och Avancia har vi identifierat vad Greve (2011) 

kallar för den enkla organisationen. Med det menas att en företagsledare är överordnad 
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gentemot alla övriga anställda. Precis som Greve menar är det i de undersökta företagen 

ledarna som också är ägare av företagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Egen modell 

 

I de företag som har en enkel struktur är det ägarna som sköter det administrativa. I 

Mariehamns Tryckeri och Nybro Crystal har vi identifierat vad Greve beskriver som en 

funktionsorganisation. Båda företagen är tillverkande och består av två funktioner, nämligen 

försäljning och produktion. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Egen modell 
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Mariehamns Tryckeri har en styrelse som är överordnad VD. Det beror på att Mariehamns 

Tryckeri är det enda i vår undersökning där VD och ägare inte är samma person. Att 

Mariehamns Tryckeri och Nybro Crystal har en funktionsorganisation tror vi beror på att 

företagsledarna inte har möjlighet att styra hela verksamheten eftersom att det skulle innebära 

för stor arbetsbörda. Anledningen tolkar vi som att funktionerna var för sig kräver så mycket 

arbete att företagsledarna inte ensamma kan vara på plats och ha en överblick över 

verksamheten. 

  

Vi har identifierat både enkla organisationer och funktionsorganisationer. Trots det är 

fortfarande huvudansvaret på företagsledarna och ingen anställd har ett personligt ansvar att 

prestera mot uppsatta mål. Inget av företagen använder sig utav enheter som Olve och 

Samuelsson (2008) beskriver och därigenom har ingen enhet något enskilt ekonomiskt ansvar. 

Ansvaret är alltså på företagsnivå och inte på någon enhet eller individ. 

 

När företagen inte har flera funktioner eller divisioner sker den prestationsmätning som 

företagen arbetar med på, vad Kendrick (2011) kallar för, horisontell nivå. Det innebär att 

måtten som upprättas är oberoende av nivå och används för hela företaget. Vi anser att det 

begränsar möjligheten att använda prestationsmätning i praktiken. Företagsledarna har 

generellt sätt stort ansvar och eftersom det inte existerar många funktioner i organisationen 

blir det svårt att delegera ansvar och mäta prestation på enhets- och individnivå. Vi tolkar det 

som att de enkla strukturerna gör att det inte finns incitament att arbeta med 

prestationsmätning i någon större utsträckning. Företagen är centraliserade till sin struktur och 

det gör att företagsledarna får en övergripande bild utan att aktivt behöva arbeta med 

prestationsmätning. 

 

4.2.2 Från vision till mål 

En vision ska brytas ner till strategi och mål. Därför tycker vi det är viktigt att identifiera 

företagens visioner och hur de ligger till grund för strategi- och målformulering. 

Prestationsmätning handlar till stor del om att implementera strategi och därför anser vi att 

sambandet är viktigt att förstå. 
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LR-Smide har för tillfället inte någon uttalad vision. Men ändå är det för ägaren Hensche 

viktigt med en vision. I och med en ny hemsida kommer företaget arbeta fram en vision. 

Hensche brukar säga till personer som frågar vad företaget gör att ”…vi jobbar med 

stålkonstruktion och plåtarbeten till i huvudsak byggbolag och industriföretag”. Förutom LR-

Smide har de andra företagen uttalade visioner. Mellanhanden har en vision som lyder ”…att 

med yppersta kvalitet alltid tillse våra kunders behov”. Pettersson och Berglund menar att en 

vision är viktig för att kunna planera och upprätta mål. Mellanhanden arbetar med att utforma 

en ny vision som alla i företaget ska vara medvetna om och arbeta efter. Nybro Crystals vision 

är ”...att utveckla ett etablerat varumärke starkt förknippat med god design och 

konkurrenskraftiga priser, till ett självklart val för det moderna hemmet”. Företaget vill 

dessutom att ”...det icke-industriellt tillverkade glaset ska komma till större praktisk 

användning i den moderna vardagen.” Cityläkarna har visionen ”att vara den aktör som 

erbjuder bäst hälsovård till sina kunder”. Mariehamns Tryckeri och Pärnänens vision är 

”…att vara ett modernt digitalt tryckeri främst för den åländska marknaden”. Avancia har en 

vision som enligt Peter Meklin lyder ”…att vara det ledande träningscentret på Åland. Vi vill 

hålla hög klass på allting som vi gör samt följa med i branschens utveckling i stort”. 

 

För att uppnå sin vision har Mellanhanden som strategi att satsa på personalens utbildning och 

det sociala runt assistenten. ”Vi tror, att gör vi dem lyckliga så gör vi också våra kunder 

lyckliga”, menar Berglund. För att möjliggöra strategin är det viktigt att företaget inte blir för 

stort, ”…då tappar vi närheten till våra kunder och vår personal”. Hensche säger att LR-

Smides strategi är att vara flexibla och att skräddarsy specialanpassade lösningar snabbt. ”Vi 

är snabba på att hjälpa våra kunder. Vi har inga avancerade svarv och fräsar och liknande 

maskiner för att hjälpa maskinbyggare och industriföretag med serietillverkning. Det är inte 

vår grej”, säger han. 

 

För att uppnå sin vision måste Cityläkarna behålla marknadsandelarna och även i 

fortsättningen vara flexibla och utveckla det ytterligare. Strategin för dem är att alltid erbjuda 

kunden en tidsbokning så snabbt som möjligt. Samtidigt som flexibiliteten står i fokus, är det 

viktigaste för Cityläkarna att erbjuda den bästa hälsovården. Det görs genom att försöka 

attrahera duktiga läkare och sjuksköterskor. Nybro Crystal vill differentiera sig genom att 

erbjuda icke-industriellt tillverkat glas till konkurrenskraftiga priser. Ernstsson säger att det är 

”glasmålningen som har blivit vårt kännetecken och som vi har jobbat mycket med de senaste 
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åren”. 

 

Mariehamns Tryckeri försöker att uppnå sin vision genom att tillgodose kundernas önskemål 

med god service. För att kunna erbjuda bra service ser Pärnänen till att företagets personal 

innehar hög kunskap inom tryckteknik. Dessutom ser de till att alltid vara i framkant när det 

kommer till ny teknik. Avancias strategi för att bli det ledande träningscentret på Åland är att 

erbjuda sina kunder det absolut senaste gällande träning och utrustning.  

 

Mellanhanden har ett mål, som snarare kan liknas vid en begränsning om att inte bli för stora. 

Pettersson och Berglund menar att det beror på att det finns en risk att närheten till personal 

och kunder då kan gå förlorad. De skulle heller inte vilja utsätta personalen för den extra 

arbetsbörda som en större verksamhet troligtvis skulle innebära. Flera anställda i den 

administrativa avdelningen skulle dessutom innebära minskad kontroll för Berglund. Hensche 

på LR-Smide har som mål att företaget ska växa med två till tre stycken anställda. Det för att 

på ett bättre sätt finansiera lokalkostnaderna och andra omkostnader. Därigenom maximeras 

lönsamheten för verksamheten. Målambitionerna är inte större än så enligt Hensche.  

 

Målsättningen för Nybro Crystal är att på sikt fördubbla sin omsättning. ”Där skulle vi kunna 

få en långsiktig lönsamhet”, säger Ernstsson. Verksamhetens mål för Cityläkarna är att 

behålla sina marknadsandelar som de har idag och att fortsätta vara så flexibla det bara är 

möjligt. För att fortsättningsvis vara flexibla säger Mattsson att det är viktigt att inte bli för 

stora. Mattsson menar att det inte skulle bära sig lönsamhetsmässigt. Mariehamns Tryckeri 

har som mål att hålla en god marginal och därmed tillgodose ägarnas krav. Avancia har som 

sitt huvudmål att bli ledande på Åland inom sin bransch och fortsatt erbjuda sina tjänster med 

kvalitet till kunderna som besöker dem. 

 

Tolkning 

Samtliga företag förutom LR-Smide har en mer eller mindre uttalad vision. Vi får 

uppfattningen att de flesta företagen ser den som ett nödvändigt ont. De förknippar vision med 

något som ser bra ut inför exempelvis kunder, leverantörer och potentiella långivare. Det blir 

extra tydligt när Hensche säger att en vision ska tas fram i samband med den nya hemsidan. 

Samtidigt ser vi att visionerna har en viss förankring i företagens övergripande mål då de 

generellt är en beskrivning av hur verksamheten ser ut eller ska se ut. Vår tolkning av 
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företagens visioner är därför att de till viss del är av kosmetiskt syfte, eftersom företagen 

använder den för att förmedla en lämplig bild av företaget utåt. Men det finns ändå substans i 

visionerna som beskriver företagens övergripande mål och hur de vill uppfattas. Vi tolkar det 

som att företagen använder visionen till största del i kommunikationen med externa 

intressenter snarare än som ett riktmärke internt för den löpande verksamheten.  

 

Ax et al. (2009) beskriver en vision som hur företaget vill bli uppfattat av sin omgivning. Av 

de roller som Roos et al. (2004) beskriver för visionen tycker vi motivationsrollen 

överensstämmer minst med verkligheten. Företagen vi har undersökt använder inte visionen 

som motivationshöjare för personalen i någon större utsträckning. Vi uppfattar det som 

ovanligt att företagen använder visionen i kommunikation med anställda, men Mellanhanden 

säger att de arbetar aktivt med att omformulera sin vision. De vill ha en vision som går att 

förmedla till sina anställda och som mål- och strategiformuleringen utgår från. Därför ser vi 

Mellanhanden som ett undantag eftersom de vill använda sin vision i kommunikation med de 

anställda.  

 

Samtliga företag vet vad som krävs för att uppnå sina framtida mål och visioner. Alla företag, 

förutom Nybro Crystal, använder sig explicit av de differentieringsfördelar som Olve och 

Samuelsson (2008) beskriver för att stå emot konkurrens. En attityd bland företagen är att 

vara flexibla organisationer som genom yrkeskunskap ska erbjuda sina kunder snabb service 

till bästa tänkbara kvalité. Nybro Crystal använder sig både av differentieringsfördelar och 

kostnadsfördelar som Roos et al. (2004) beskriver. Differentieringen sker genom att de arbetar 

med sin unika glasmålning och kostnadsfördelarna kommer genom att försöka pressa 

inköpspriser för att på så vis ge kunderna ett lägre slutpris jämfört med sina konkurrenter. 

 

De företag som framförallt använder sig utav differentieringsfördelar säger att de inte alltid är 

billigare än sina konkurrenter, men kan trots det attrahera kunder. Det hör ihop med 

strategierna om att vara skickliga på vad de gör och erbjuda kunderna hög kvalitet istället för 

ett lågt pris. Nybro Crystal använder sig utav en blandning, vilket vi tror beror på att de vill 

kunna konkurrera med andra glasbruk. Vi är av åsikten att företagen är tvungna att använda 

sig av differentieringsfördelar för att uppnå sina mål. Vi tror att det är speciellt viktigt för 

Avancia som är verksamma i en konkurrensutsatt bransch, där flera företag erbjuder i det 
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närmaste identiska tjänster. Företagens storlek gör att de inte kan uppnå stordriftsfördelar 

vilket brukar vara starkt förknippat med kostnadsfördelar. 

 

Mellanhanden, Mariehamns Tryckeri och Cityläkarna säger att de inte vill bli för stora. De ser 

risker med att växa för mycket, eftersom att det kan ta udden av deras nuvarande styrkor. 

Samtliga identifierar flexibilitet och närhet som förutsättningar för att de övergripande målen 

med verksamheten ska kunna uppfyllas. Även LR-Smide säger att de inte skulle gynnas av att 

bli mycket större, utav samma anledningar som de andra, men att de skulle behöva vara några 

till anställda för att på ett bättre sätt hantera sina lokalkostnader.  

 

Vi ser att samtliga företag har strategier, men vi kan inte på ett tydligt sätt identifiera att något 

av företagen har ett utformat system för att implementera strategierna med hjälp av olika 

prestationsmått. För att lyckas med strategiimplementering måste mått som kopplas till 

strategin förbättras, men vi ser inte att något av företagen har identifierat sådana mått. 

 

Enligt prestationspyramiden ska företagets övergripande mål, som utformas på en hög 

hierarkisk nivå inom företaget, sammanlänkas med konkreta mål för den operativa 

verksamheten. EP2M-modellen fokuserar på hur väl företaget lyckas bryta ner strategi till 

konkreta mål. Till viss del tycker vi att det fungerar så i våra undersökta företag. Som vi har 

nämnt innan tycker vi att visionen verkar ha en kosmetisk roll. Därför tolkar vi det som att 

visionen är frånkopplad från arbetet med att utforma strategi och mål. I övrigt ser vi att 

formuleringen av mål och mått fungerar som prestationspyramiden visar, där övergripande 

mål konkretiseras. Skillnaden är att det inte finns lika tydliga hierarkiska skillnader i de små 

företagen vi undersökt. Det är helt enkelt svårt att identifiera hierarkiska nivåer, eftersom 

företagens strukturer är så enkla och centraliserade i sin utformning. Prestationspyramiden 

visar ett företag med fyra hierarkiska nivåer, vilket vi inte har identifierat i företagen. 

 

4.2.3 Planering 

En bra förutsättning för att utföra prestationsmätning är planering, där företag i ett tidigt skede 

bestämmer vad de förväntar sig. Genom att planera kan företag följa upp och jämföra det 

verkliga resultatet med det planerade. Därför har vi kartlagt i hur stor utsträckning företagen 

använder sig utav planering. 
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Ekonomisk planering är något som Mellanhanden inte arbetar med i någon större 

utsträckning, enligt dem själva. Däremot sker en kostnadsuppföljning på kundnivå. Det är 

viktigt för Mellanhanden att hålla koll på att inte för mycket pengar spenderas på olika 

utgiftsposter. Det kan liknas vid en kostnadsbudget. Genom att följa upp budgeten kan 

Berglund informera Pettersson och de andra anställda löpande om hur mycket pengar som 

förbrukats och hur mycket som finns kvar. 

 

LR-Smide använder sig utav en budget vid den ekonomiska planeringen. Budgeten planeras 

per räkenskapsår och utgår från en kostnadsbild och därefter görs en bedömning om hur 

mycket Hensche tror att företaget kommer att sälja. ”Försäljningen har man ju svårt att styra 

så där jättemycket, man vet knappt vad som kommer upp för projekt.  Så jag fokuserar 

egentligen på att titta på vad vi har för kostnadsmassa och jobbar med den. Den följer jag 

sedan varje månad och gör månadsuppföljning på”. Vid stora projekt går Hensche igenom 

med de anställda hur han har tänkt och hur han har fördelat kostnaderna. Hensche säger att det 

är viktigt att föra en dialog med de anställda, då de med sin erfarenhet har en god uppfattning 

av hur lång tid ett projekt tar att genomföra. 

 

Nybro Crystal använder sig utav både en försäljnings- och en kostnadsbudget. Det finns en 

detaljerad budget för ett år framåt i tiden, som är periodiserad för varje månad. På 

försäljningssidan är budgeten nedbruten i kundgruppsnivå. Försäljningsbudgeten bygger på 

tidigare försäljning och förväntningar. ”Där vi känner att där har vi flyt, där borde vi kunna 

öka försäljningen, men det kan också vara en kedja som tappar lite mark och då ser vi att här 

kommer vi nog inte att kunna hålla försäljningen på samma nivå”, säger Ernstsson. På 

kostnadssidan finns det för respektive konto en årsbudget som är nedbruten per månad med 

hjälp av fördelningsnycklar. När det gäller vissa kostnader tar fördelningsnycklarna hänsyn 

till säsongsvariationer, medan andra bara bryter ut årssiffran jämnt på tolv månader. Det är 

framförallt ledningsgruppen som sätter budgetmål och andra långsiktiga mål. 

 

Cityläkarna säger sig inte arbeta med ekonomisk planering. Istället tar Mattsson nödvändiga 

beslut och gör justeringar när frågor uppkommer. Någon budget används inte, utan istället 

sker en öppen diskussion mellan Mattsson och de anställda om vad som är nödvändigt för att 

det dagliga arbetet ska fungera effektivt. Vid större investeringar och förändringar upprättar 
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Mattsson en kalkyl. Indikerar kalkylen på lönsamhet genomförs köpet eller förändringen 

direkt, såvida det finns likviditet för det. 

 

I Mariehamns Tryckeri utformas en budget för varje år. Styrelse och VD går igenom vad som 

förväntas av det kommande året, genom att analysera tidigare bokslutsrapporter och sätta upp 

nya budgetmål. Det planeras också en prisbild, och det är viktigt för Pärnänen att företaget 

genererar vinst men inte tar några överpriser för sina produkter. För att generera vinst måste 

de interna processerna alltid genomföras felfritt och effektivt. Därför utformas instruktioner i 

vissa arbetsmoment och tillsammans med styrelsen sätter Pärnänen upp målsättningar och 

tidsplaner. Avancia upprättar även de en budget. Den ekonomiska planeringen sköter Meklin i 

samråd med platschefen Victor Börman. Meklin har även planeringsmöten med sina rådgivare 

som säger sina åsikter angående den ekonomiska planeringen. 

 

Tolkning 

För att ett företag ska kunna fortsätta sin verksamhet menar Brunsson (2005) att det krävs 

lönsamhet. För att maximera lönsamheten kan företag med hjälp av budget och planering 

utvärdera olika alternativ och därigenom öka effektiviteten. Planeringen ger därmed en 

möjlighet till uppföljning. Nästan alla företag vi undersökt arbetar med någon form av 

ekonomisk planering, vanligtvis budget. Det företag som avviker är Cityläkarna, där Mattsson 

säger att det inte existerar någon ekonomisk planering. Däremot sker en viss form av 

kalkylering vid investeringsbeslut. I de övriga företagen sker upprättandet av budgeten genom 

att de kontrollerar sin kostnadsbild och gör en bedömning av vilken försäljning som förväntas. 

I alla företag utom ett är det, precis som Greve (2011) hävdar, ägarna som upprättar företagets 

budget. Mariehamns Tryckeris budget upprättas av Pärnänen, men alltid i samarbete med 

styrelsen.  

 

I olika utsträckning använder sig företagen av budgeten för att uppnå de mål som Merchant 

och Van der Stede (2007) beskriver. En budget är en planering för framtiden och ger 

företagsledare möjligheten att fatta beslut i förtid. Det känner vi igen i de företag vi har 

undersökt, eftersom att de inser vilka handlingar de måste utföra för att uppnå lönsamhet. Vi 

ser däremot att inget företag i stor utsträckning använder sig av planering och budget för att 

koordinera verksamheten och sprida information. Flera av företagen visar sina anställda 

budgetutfallet. Vad vi har sett arbetar ingen med att förmedla till alla i organisationen vad 
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som förväntas av verksamheten i och med budgeten. Eftersom budgeten inte kommuniceras 

till de anställda uppfylls inte den motiverande funktionen som Emmanuel et al. (1990) 

beskriver att budgeten kan ha. Likaså uppfylls inte motivationsmålet eftersom de anställda 

inte får ett mål utifrån budgeten att sträva efter.  

 

Vi anser att ledarna i företagen inte ser budget som ett styrinstrument för att förmedla mål och 

motivera anställda, och inte heller för att sätta upp nya finansiella mål. Istället använder 

företagen budgeten som ett verktyg för att förutse framtida lönsamhet i olika utfall. Med andra 

ord används budgeten för att se hur mycket kostnader verksamheten kan bära om den 

omsätter ett visst belopp och vad en inställd beställning eller ett inställt uppdrag skulle 

innebära för lönsamheten. Eftersom att i princip alla företag använder sig av budgetar tycker 

vi att de har goda förutsättningar för att kunna använda sig av prestationsmätning. Men vi har 

märkt att budgeten inte används som en motivationsfaktor, då företagsledarna inte förmedlar 

målen till de anställda. Anledningen till att budgeten inte används som underlag för 

prestationsmätning tror vi beror på att företagsledarna istället ser budgeten endast som ett 

verktyg för prognos och planering. De följer visserligen upp budgeten, men de använder 

uppföljningen som ett varningssystem snarare än som en motivationsfaktor.  

 

4.2.4 Finansiella mått 

Den vanligaste typen av mått som företag mäter är finansiella mått. Här har vi kartlagt vilka 

mått företagen väljer att mäta och varför. 

  

Företagen arbetar i olika utsträckning med finansiella mått.”Vi kollar inte ett smack på några 

specifika nyckeltal”, säger exempelvis Berglund angående Mellanhandens uppföljning. 

Anledningen till att de inte säger sig använda finansiella mått är att det är fastslaget hur 

mycket de kan använda till företagets omkostnader av den så kallade assistanspengen som 

Försäkringskassan betalar ut per assistanstimme. Det finns inte heller krav från externa ägare 

eller intressenter som förväntar sig ekonomisk prestation. Däremot har socialstyrelsen vissa 

krav på Mellanhanden för att de ska erhålla tillstånd att bedriva verksamheten. De vill se 

budgeten och tittar bland annat på att Mellanhanden spenderar den tilldelade assistanspengen 

någorlunda enligt en utformad schablon. 
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Hensche på LR-Smide kontrollerar ständigt resultat och kostnader. ”…det är viktigt att vakna 

om någonting inte är korrekt..där tycker jag ändå att jobbar man med en liten 

månadsrapport, i alla fall för sig själv, och går igenom vad jag haft för kostnader och hur 

omsättningen sett ut så har man alltid en liten analys med sig och så tar men ändå lite små 

steg även om det inte blir de där riktigt strukturerade rapporterna”, menar han. Vidare säger 

Hensche att han inte tittar på några speciella nyckeltal vid uppföljningen, men säger samtidigt 

att ”Banken är intresserad av vad jag har för soliditet så att jag inte tömmer bolaget på 

pengar”. Vidare säger han ”Gör man inga riktiga kvartals- eller halvårsbokslut får man ju 

inte fram några riktiga nyckeltal. Annars kan man titta på marginalen lite grann och vad man 

hamnar på. Men sen om jag ligger på 4,5 eller 5,5 procent, det har inte så stor betydelse”. En 

sådan skillnad påverkar enligt honom inte verksamheten, samtidigt som det inte finns några 

intressenter som kräver resultat.  

 

Ernstsson på Nybro Crystal menar att det är viktigt att följa upp företagets resultat. ”Ser vi att 

vi tappar försäljning mot budget så får man försöka vara snabb och kompensera det, inte bra 

om man håller kostnadsbudgeten men inte försäljningsbudgeten. Det är många företag, även 

stora, som har råkat ut för det”, säger han. De gör varje månad en budgetuppföljning. ”Vi har 

en detaljerad budget som är periodiserad för varje månad, den ligger för ett år fram i tiden”, 

säger Ernstsson. ”Vi följer upp månadsresultat, en resultatrapport för varje månad, som man 

kan jämföra med en vettig budget. Det är faktiskt ganska bra”, säger han vidare.  

 

Mattsson säger att Cityläkarna inte tittar på några finansiella nyckeltal. Sedan tidigare har 

företaget genomgått en kreditbedömning och fått högsta möjliga rating utav banken, därför 

anser Mattsson att det inte är nödvändigt för honom att följa upp specifika nyckeltal. Däremot 

måste en avstämning ske, men det har företaget helt lämnat till en bokföringsfirma som sköter 

allting kontinuerligt och som säger till om något inte är som det borde vara. 

 

Pärnänen menar att Mariehamns Tryckeris styrelse har vissa krav på ekonomiska rapporter. 

”Jag är ingen ekonom så jag har inte riktigt kunskapen om nyckeltal, jag har kunskapen om 

branschen(...)pengamått är nog det som är det intressanta”, säger han. Finansiella mått är 

ändå intressanta för Mariehamns Tryckeri och varje månad följs bokslutsrapporter upp. ”Det 

är jag och styrelsen som analyserar de här bokslutsrapporterna. Ser man att det är någonting 

som håller på att hända får vi försöka att åtgärda det. Största utmaningen är nog att hålla 
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försäljningen öppen”, säger Pärnänen. Han menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om 

vilken omsättning företaget har varje månad. Genom att jämföra det med månadens kostnader 

mäter Pärnänen vilket resultat företaget har. Meklin på Avancia säger att han inte alls tittar på 

några finansiella nyckeltal. Uppföljningen av den ekonomiska planeringen sker inte heller den 

i någon stor omfattning på Avancia. Meklin menar att han och Börman ser hur kvartalet har 

förlöpt, men att någon annan och vidlyftigare uppföljning inte genomförs. 

 

Tolkning 

I samtliga företag används finansiella mått på ett eller annat sätt. Precis som Ax et al. (2009) 

säger är det resultat, försäljning och kostnader. Inte något av de tillfrågade företagen har sagt 

att de konstruerar finansiella nyckeltal som de använder vid uppföljningen av företagets 

prestation, förutom när ägare och långivare förväntar sig vinstmarginal och soliditet. Bristen 

på kunskap och att nyckeltalen inte anses vara nödvändiga tror vi är två viktiga anledningar 

till att finansiella mått och nyckeltal inte används i någon stor omfattning. Vi ser även ett 

samband mellan företagens mål och benägenheten att inte använda nyckeltal. Merparten av 

företagen vill inte bli större, de är nöjda och ser fördelar med att vara små. Därför är de inte 

heller intresserade av att konstruera avancerade nyckeltal, de är helt enkelt inte intresserade av 

verksamhetens prestation i detalj. Hensche säger till exempel att han inte är intresserad av om 

vinstmarginalen är 4,5 eller 5,5 procent, eftersom det inte finns några specifika 

prestationskrav från någon utomstående intressent.  

 

Vi har identifierat att uppföljningen av de finansiella måtten till stor del handlar om att 

kontrollera att verksamheten mår bra. Pärnänen och Hensche säger båda att det är viktigt att 

agera om något inte ser bra ut och Ernstsson säger att det är viktigt att kompensera försämrad 

försäljning med minskade kostnader. Eftersom majoriteten av företagen är intresserade av att 

fortleva snarare än att bli större finns inget intresse av att använda finansiella mått som 

hjälpmedel för att förbättra deras prestation från period till period. Vi tolkar det som att de 

kontrollerar finansiella nyckeltal för att använda dem som ett indikationssystem, som varnar 

om någon del i verksamheten rör sig i fel riktning. Vi ser inte heller att företagen har 

sammankopplat de finansiella mått som mäts i relation med deras strategier. Exempelvis vill 

Nybro Crystal fördubbla sin omsättning, men verkar inte relatera det med ett finansiellt mått 

som personalen ska arbeta med att förbättra. 
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4.2.5 Icke-finansiella mått 

För Mellanhanden är kunden det absolut viktigaste, därför har de valt att mäta kundnöjdhet. 

Mellanhanden använder sig av genomförandeplaner där företaget, i de fall kunden saknar 

förmåga att kommunicera, tillsammans med föräldrar och gode män granskar assistansen. De 

utreder också vilken utbildning de anställda bör genomföra för att tillgodose kundens behov. 

Med hjälp av genomförandeplanerna kvalitetssäkras assistenternas arbete, i vissa fall går 

planerna ner på detaljnivå. Varje gång en genomförandeplan upprättas bestäms ett datum för 

uppföljning. Ser Mellanhanden några brister kan de bli tvungna att revidera 

genomförandeplanerna. 

 

LR-Smide har aldrig gjort någon specifik mätning på icke-finansiella mått. Däremot sker en 

kvalitetsuppföljning av varje projekt. ”Jag har inte gjort någon kundnöjdhetsundersökning 

någon gång. Däremot har vi i varje projekt en kvalitetsuppföljning, som även kunden får ta 

del av”, säger Hensche. Företaget arbetar med många projekt som är unika vilket gör det svårt 

att följa upp och mäta dem i jämförelse med varandra. 

 

På Nybro Crystal sker heller ingen mätning av några icke-finansiella mått. Tidigare har det 

genomförts kundnöjdhetsundersökningar, men det är inget som de arbetar med längre. Det 

sker istället kontinuerlig kontakt med kunderna. Företagets säljare kan snabbt identifiera om 

kunderna tycker att kvaliteten på produkterna inte lever upp till förväntningarna eller om 

leveranstiderna är för långa. Samtidigt är företaget litet och det kommer snabbt fram om 

någon kund är missnöjd. ”Man får ju känna av sånt här. När det är dags att ta fram mer 

kartonger eller kataloger. Det kommer ofta signaler från kundsidan”, menar Ernstsson. 

 

Mattsson på Cityläkarna säger att företaget inte mäter några icke-finansiella mått i någon 

större utsträckning. De anställdas arbetsprestation mäts, och på sin dator kan Mattsson se 

statistik på hur många kunder varje anställd har dagligen och hur lång tid behandlingarna har 

tagit. Genom det kan Mattsson få en tydlig bild över vad varje anställd genererar till 

verksamheten. Den rådgivning som ges över telefon förs det statistik på, men det beror till 

stor del på att det enligt lag krävs en dokumentation på vilken medicinsk rådgivning företaget 

ger sina kunder över telefon. Kundnöjdhetsundersökningar är något som Mattsson funderar på 

att börja med. ”Det ska göras någon gång, det är bra emot kunderna och att vi kan visa att så 

här såg det ut förra året för er”, säger Mattsson.  
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Mariehamns Tryckeri arbetar inte i någon större utsträckning med mätning av icke-finansiella 

mått. Men det sker mätningar i produktionen genom ett tidsrapporteringssystem som 

identifierar ledtider. Den interna produktionsprocessen utvärderas genom att Pärnänen gör en 

efterkalkyl och dokumenterar alla delar i processen. Uppföljningen sker aldrig på individnivå, 

utan alltid på företagsnivå. Samtidigt förklarar Pärnänen vikten av att inte spendera för 

mycket tid på mätning av interna processer ”I det stora hela är det bra om det inte 

överarbetas. Det blir kostnader och tar mycket energi som istället kan behövas i 

kundrelationerna”. För några år sedan genomfördes kundnöjdhetsundersökningar genom 

utskickade enkäter, men det har företaget slutat med. Istället sker det genom en löpande 

dialog med kunderna. ”Vi frågar kunderna hela tiden och får feedback på det sättet”, säger 

Pärnänen.  

 

Avancia och Meklin tycker att de lägger stor vikt på ett speciellt icke-finansiellt mått, 

nämligen kundnöjdhet. Avancia skickar ut enkäter och frågeformulär för att mäta kundernas 

nöjdhet. ”Snart börjar vi med den tjänsten via vår webbsida vilket blir mycket smidigare”, 

säger Meklin. Han anser att kundnöjdheten är viktig, speciellt på Åland som har en begränsad 

marknad med flertalet aktörer. Förutom kundnöjdheten säger sig Meklin inte arbeta med 

några andra icke-finansiella mått. 

 

Tolkning 

Efter våra intervjuer ser vi att ett par av företagen, i olika stor omfattning, genomför mätning 

av icke-finansiella mått. Det icke-finansiella mått som vi har lyckats observera är framförallt 

måttet kundnöjdhet. Vi märkte att alla företag inser vikten av att kunderna är nöjda med de 

tjänster eller produkter som de tillhandahåller, men att de flesta inte mäter det. Ittner och 

Larcker (2003) skriver att beslutsfattare genom mätning av icke-finansiella mått kan få insyn i 

hur verksamheten utvecklas redan innan finansiella resultat kan redovisas. Vi ser tydliga 

tendenser på att två av företagen, vars verksamhet bygger på försäljning av tjänster istället för 

produkter, arbetar med kundnöjdhet i en större utsträckning. Mellanhanden och Avancia har, 

som vi tolkar det, insett vikten av att följa upp kundnöjdheten rutinmässigt. Mellanhanden 

arbetar med genomförandeplaner och Avancia genomför enkätundersökningar. 
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Ittner och Larcker (2003) beskriver vidare några vanliga misstag som företag gör när de mäter 

icke-finansiella mått. Ett misstag som de beskriver är att företag inte lyckas sammanlänka 

dem med det finansiella resultatet. Det håller vi med om, då vi inte har identifierat att något av 

företagen ser den länken mellan de icke-finansiella mått som mäts och sitt resultat. Vi tolkar 

de insamlade svaren gällande icke-finansiella mått som att företagen inte förstår fördelarna 

med att implementera en mätning av icke-finansiella mått. Vi anser att företagen inte lyckas 

med att identifiera relevanta icke-finansiella mått som passar ihop med deras strategier. 

Många av företagen har som mål att vara effektiva och flexibla, men vi ser inte att någon har 

lyckats med att koppla ihop det målet med hjälp av mätning av icke-finansiella mått. 

Exempelvis satsar mellanhanden på utbildning för sina anställda, för att kunderna ska få bästa 

möjliga assistans. Men vi ser inte att de mäter vilken effekt utbildningen ger till måtten 

kundnöjdhet och finansiellt resultat. Samtidigt vill Cityläkarna vara flexibla och Mattsson 

mäter flera prestationer, men använder det för kontroll och inte för att motivera personalen till 

att hålla en hög arbetstakt som möjligen skulle kunna leda till flera kunder och högre resultat. 

 

4.2.6 Personalens inverkan och uppföljning 

För att ett prestationsmätningssystem ska vara ändamålsenligt måste personalen involveras. 

Därför har vi här kartlagt hur företagen involverar personalen i sin prestationsmätning.  

 

Pettersson och Berglund utformar genomförandeplaner och mål tillsammans med personalen. 

De har även kontakt med tidigare anställd personal, som fungerar som rådgivare när det gäller 

Mellanhandens målsättning och formulering av mål. Personalens inverkan och feedback får 

Pettersson och Berglund från assistenterna genom kontinuerliga personalmöten. På LR-Smide 

är det huvudsakligen Hensche som sätter upp alla mål. Vid stora projekt upprättas en budget 

där Hensche resonerar om hur projektet på bästa sätt ska genomföras. I övrigt är det inte några 

andra i organisationen som är inblandade. Målen sätts alltid för hela verksamheten eller för ett 

projekt som helhet, aldrig på individnivå. Hensche menar att personalen alltid informeras om 

hur väl projekteringen föll ut. ”…jag går igenom att så här blev det, så att säga. Sen kan man 

även återkoppla till personalen med att vi hade räknat så här, och så här blev det...”, säger 

han. 

 

Cityläkarna är en organisation där alla har inflytande berättar Mattsson. ”Vi är ganska 

transparent som organisation, vi är inte så stora. Frågor någon i personalen så svarar jag 
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direkt”. Istället för att uttalat formulera mål har han en ständig dialog med personalen, vilket 

han tycker fungerar bättre. Mattssons målsättning är att personalen och han tillsammans ska 

identifiera verksamhetens behov och tillgodose dem.  

 

Vid Mariehamns Tryckeri är det Pärnänen som sätter upp mål och förmedlar till personalen 

vad som krävs av dem för att målen ska uppnås. Styrelsen påverkar Pärnänen att upprätta 

specifika mål, det är indirekt de som ställer krav på hur verksamheten ska prestera. Styrelsen 

har i sin tur krav från aktieägarna som förväntar sig avkastning på sitt investerade kapital. 

Pärnänen säger att personalen känner till målen genom att det anordnas veckomöten på 

företaget. ”I princip kör vi med månadsrapporter, så med en månads fördröjning har de 

uppdaterade siffror. Jag går aldrig in på individnivå”. För Pärnänen är det viktigt att 

personalen vet om målen, även om de inte är med och utformar dem. 

 

I Nybro Crystal är delägarna medvetna om prestationsmålen och hur de uppfylls. ”Vi tittar ju 

varje månad på månadens resultat både försäljningsmässigt och sista raden på 

resultaträkningen. Den har alla vi delägare tillgång till och vi brukar ju snacka om det 

litegrann på fredagen också. Däremot tror jag inte att våra fem anställda är lika medvetna 

om det”, säger Ernstsson. Visserligen går han igenom försäljningsbudgeten för den egna 

butiken med de två heltidsanställda som arbetar där. De har dessutom eget ansvar när det 

gäller inköp av en del varor. Försäljningsbudgeten känner de flesta till menar Ernstsson. 

Företaget är öppna när det gäller vilka beställningar som har inkommit, och alla känner när 

det är mycket att göra.  

 

Avancia väljer att inte involvera alla i personalen gällande företagets formulerade 

prestationskrav. Meklin sätter upp mål tillsammans med Börman samt gruppträningsansvarig. 

På frågan om alla i personalen känner till prestationsmålen svara Meklin ”Ja, dem de berör”. 

 

Tolkning 

För att ett prestationsmätningssystem ska fungera som ett tillförlitligt verktyg i 

verksamhetsstyrningen menar Ax et al. (2009) att personalen måste vara involverad. Av de 

tillfrågade företagen är det bara Mellanhanden som tydligt involverar sin personal vid 

utformningen av framtida mål. Att företagen involverar sina anställda i olika omfattning anser 

vi beror på vilka mått ägarna mäter. Om måtten ligger nära den operationella verksamheten 
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blir det lättare för företagsledarna att involvera de anställda. För Mellanhanden är det lätt för 

personalen att sätta mål för kundnöjdhet när de själva arbetar med det dagligen. I de 

resterande företagen tror vi det kan vara svårt för personalen att se en koppling mellan 

finansiella resultat och vad de arbetar med, samt att företagsledarna i organisationerna inte 

tycker det är nödvändigt att de anställda ägnar tid åt något annat är sin huvudsysselsättning. 

Exempelvis mäter Mariehamns Tryckeri vinstmarginal för att tillfredsställa ägarna, men vi är 

övertygade om att personalen som arbetar i produktionen har svårt att se sambandet mellan 

deras arbetsuppgifter och måttet vinstmarginal. 

 

Ax et al. (2009) skriver att det är viktigt att prestationsmålen fungerar på ett motiverande sätt, 

och att personalen vet hur de ska agera för att påverka målen i önskad riktning. Det ska vara 

möjligt för dem att se en återkoppling och att den åskådliggörs inom en relevant tidsperiod. 

Majoriteten av de tillfrågade företagen ger sin personal någon form av återkoppling på de 

prestationer som har mätts, oftast genom kontinuerliga personalmöten. LR-Smide och 

Cityläkarna har valt att ha en löpande diskussion med sina anställda, medan Avancia har valt 

att inte involvera personalstyrkan i uppföljningen. 

 

Vi ser att majoriteten av företagen ger sin personal uppföljning av de mått som de valt ut. De 

gör det inom en närliggande tidsperiod vilket gör att det inte är för långt mellan händelse och 

uppföljning. Företagen som ger sin personal uppföljning gör det månadsvis, veckovis eller 

direkt i anslutning till löpande projekt. Vi anser att majoriteten av företagen inte involverar 

personalen tillräckligt. Genom att involvera personalen i så liten grad anser vi att personalen 

inte får tillräcklig insyn i hur de kan påverka prestationsmåtten.  

 

Kendrick (2011) förklarar att prestationsmätning bör presenteras genom statistik eller grafisk 

utformning som visar hur ett specifikt mått har utvecklats. Vi ser inte att de tillfrågade 

företagen tydligt ger sina anställda en överblick av företagets utveckling över längre tid. Det 

anser vi beror på att flera av de tillfrågade företagen inte har någon ambition att växa och bli 

större. Därför blir det irrelevant för de anställda att se utvecklingen av vissa mått. Däremot 

sker en återkoppling av hur företaget har presterat i stort, utan att personalen för den sakens 

skull får veta hur deras prestationer har påverkat helheten.  

 

4.2.7 Att motivera personalen mot prestationsmål 
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Att motivera personal att uppnå prestationsmål är en viktig faktor i prestationsmätningen. 

Därför har vi undersökt hur företagen motiverar de anställda att arbeta mot prestationsmålen. 

 

Ernstsson på Nybro Crystal menar att medarbetarna till viss del motiveras per automatik 

genom att de har ett arbete och får lön. Lönerna påverkas inte av prestation utan istället väljer 

företaget att sätta löner efter avtalsmässiga villkor och justera dem därefter. För att motivera 

personalen använder sig företaget av andra medel. ”Vi försöker visserligen ha det trevligt här 

och ha lite grillfester och lite sånt där alla får vara med. Det är ju lite sånt som inte bara görs 

för att det är trevligt, utan det finns såklart en tanke bakom det, att folk ska trivas här”, säger 

Ernstsson. 

 

Pettersson och Berglund motiverar sina anställda bland annat genom löner som delvis beror 

på arbetsinsats och engagemang. ”...vi ligger verkligen inte lägst när det kommer till löner 

utan vi är måna om att de ska ha schyssta löner och om att de gör extra jobb så ska de 

självklart uppmärksammas och få lön för det”, säger de. Samtidigt säger båda att det är svårt 

att mäta hur bra personalen arbetar utifrån hur kunden mår. ”Man kan ju ha en kund som mår 

dåligt men där personalen fortfarande gör bra arbete, men det beror på helt andra saker”, 

utvecklar Berglund. Vidare säger de att personalen motiveras ”...genom tät handledning och 

utbildning förstås. Och personalmöten. Men också genom enskilda samtal...”. Berglund och 

Pettersson tror att om personalen är nöjd så leder det i sin tur till belåtna kunder. Dessutom 

anordnar Mellanhanden fester och bjuder sina anställda på olika arrangemang. 

 

Hensche säger ”Det finns utrymme i vårt avtal för att göra differentiering på lönenivå och 

sånt. Men vi har inte jobbat så mycket med det. Vi har ett ansvarstillägg som vissa har för att 

de har lite större bredd och ansvar i sina arbetsuppgifter, men vi har inte olika timlöner”. 

Han anser att det skulle leda till onödiga diskussioner, särskilt eftersom företaget är litet. 

Samtidigt är han medveten om att den nuvarande ordningen kan leda till missnöje hos de 

anställda som anser sig prestera bättre än andra. ”Varför har han lika mycket som oss, han gör 

ju bara fel eller han presterar inte lika bra”, tror Hensche att det finns anställda som kan 

tycka.  

 

Mattsson säger att alla på Cityläkarna känner till företagets mål. På frågan hur personalen 

motiveras att uppnå dem svarar han ”…med sådant som jag tycker ger motivation. Rikligt med 
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fester och användbara gåvor. Ingen vas eller något onödigt”. Han säger att lönen framförallt 

påverkas av utbildningsgrad och yrkesskicklighet, men också ”Jag ger alla mera lön än vad 

avtalet säger och samtidigt tycker jag att det är en lön att inte jobba kvällar och helger. De 

får alltid ledigt om de ber om det. Det ska man också beakta i lönen tycker jag”. Mattsson 

tror att det sammantaget leder till en hög grad av tillfredsställelse hos de anställda vilket i sin 

tur innebär högre motivation. 

 

På Mariehamns Tryckeri säger Pärnänen att han tidigare har funderat på att införa 

prestationslöner för att motivera de anställda. Men han säger ”…i vår bransch är det omöjligt. 

Vi har haft det många gånger på tapeten. Men vi har kommit fram till att lönerna vi ger inte 

ska vara över eller underlöner, det ska vara i mitten och vara en normal lön för ett normalt 

jobb”. Samtidigt säger han att nyckelpersoner har högre lön, men att det inte är något som 

Pärnänen går ut med. ”Motivationen är också att vi brukar vara ute ett par gånger och äta. 

Ibland brukar vi golfa eller bowla. Ifjol hyrde vi en segelbåt och var ute med den”, säger han. 

Meklin på Avancia säger att det är svårt att ge prestationsbelöning då han anser att det är svårt 

att mäta. Han säger ”Det vi kan göra för att motivera är att ge lön”. Lönen bli med andra ord 

det som motiverar personalen att vilja hålla i flera och bättre träningspass. Förutom det säger 

han att personalen motiveras av personalfester som dessutom stärker sammanhållningen.  

 

Tolkning 

Samtliga tillfrågade intervjupersoner ansåg att det var viktigt att hålla personalen motiverad. 

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att en viktig del av verksamhetsstyrningen är just 

att motivera de anställda på ett sätt som gör att de uppnår de uppsatta målen. Ett sätt att 

motivera de anställda enligt Olve och Samuelson (2008) är att använda ett belöningssystem 

som är kopplat till vissa prestationer. I dagsläget har inget av de undersökta företagen något 

utarbetat system för att motivera och belöna sin personal. Istället använder de andra metoder 

för att motivationen ska bibehållas. 

 

För att attrahera de bästa medarbetarna menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att företag måste 

erbjuda personalen ett omväxlande och intressant arbete, en bra arbetsmiljö, goda 

utvecklingsmöjligheter och en bra lön. För att rekrytera och behålla kompentent personal 

försöker flera av företagen erbjuda de anställda en bra lön jämfört med sina konkurrenter. 

Däremot är inte lönerna knutna till någon slags prestation i de flesta företagen, utan det 



49 

 

förväntas att alla presterar sitt bästa ändå. Anledningen till att de inte kopplar ihop prestation 

och lön tror vi delvis beror på att det inte finns utrymme för löneökningar, och dels på att de 

inte vill skapa interna konflikter och konkurrens anställda emellan. Förutom det kan företagen 

ha svårt att identifiera mått som kan ligga till grund för differentierade löner. Vi anser att det 

är svårt att belöna en individ som har varit inblandad i ett omfattande projekt. Vi tolkar det 

som svårt för exempelvis Hensche på LR-Smide att identifiera en enskild anställds prestation 

när flera anställda är inblandade i ett och samma projekt. Men det är tydligt att flera av 

företagen anser att en branschmässigt hög lön är grundläggande för att attrahera, behålla och 

motivera de anställda. 

 

Olve och Samuelson (2008) beskriver problemet om ett belöningssystem ska bygga på 

individens eller hela gruppens prestationer. Några av företagen använder sig av belöningar på 

individnivå. Vi tror att belöningarnas anpassning beror på den bransch som företagen är 

verksamma inom. Både Mellanhanden och Cityläkarna har anställda som individuellt arbetar 

med att behandla kunder. De övriga företagen med tillverkande verksamhet har en process där 

det är svårt att särbehandla individer på ett sätt som inte skulle kännas orättvist. Med andra 

ord är de tillverkande företagen mera beroende av en fungerande gruppdynamik som kan 

störas av belöning på individnivå. 

 

Jacobsen (2008) beskriver vikten av att företag delar ut symboliska belöningar, exempelvis att 

företagsledare visar uppskattning för personalen på en anordnad tillställning. Herzbergs 

hygienfaktorer bygger på att arbetsplatsförhållanden måste vara uppfyllda för att en individ 

ska trivas med sitt arbete. För majoriteten av företagen i vår studie är det viktigt att skapa en 

trevlig atmosfär på arbetsplatsen, därför anordnar företagen personalaktiviteter. Vid högtider 

ger företagen också sina anställda gåvor för att de ska känna sig uppmärksammade. Vi 

upptäckte under intervjuerna att företagen anordnar aktiviteter av två anledningar. Dels för att 

aktiviteten är rolig i sig, och dels för att de anställda ska trivas med varandra och känna 

gemenskap. Vi märkte tydligt att intervjupersonerna såg en koppling mellan trivsel på 

arbetsplatsen och motivation. Vi tycker att inget av företagen lyckas med att motivera sina 

anställda med hjälp av prestationsmål. De arbetar istället med andra medel för att höja 

personalens motivation. Vår tolkning är att företag framförallt identifierar trivsel och 

gemenskap som en motivationshöjare. 

 



50 

 

4.2.8 Balanced Scorecard 

I det här avsnittet tolkas i hur stor utsträckning företagen arbetar enligt Balanced Scorecard 

och Maisel's Balanced Scorecard. 

 

Inget av företagen har angivit att de använder sig utav ett balanserat styrkort, eller för den 

delen någon annan specifik modell för uppföljning och prestationsmätning. Exempelvis säger 

Mattsson att ”Det skapar bara kostnader och arbetstimmar. Är det bra, så är det. Är det 

dåligt så hjälper det inte för att man använder sig av några modeller”. 

 

Det finansiella perspektivet är av stor vikt i båda modellerna. Samtliga företag vi undersökt 

använder sig av finansiella mått. ”Vi har en uppföljning. Men vi har egentligen inte några 

nyckeltal. Vi gör en jämförelse mot åren innan. Är det någonting som händer får man reagera 

på det”, säger Pärnänen om Mariehamns Tryckeris mätning av finansiella mått. Att det inte är 

några egentliga nyckeltal, utan snarare enkla mått som resultat är viktiga, håller Ernstsson 

med om. ”Vi följer upp månadsresultat, resultatrapport för varje månad, som man kan 

jämföra med en vettig budget”, säger han.  

 

På frågan om Mellanhanden följer upp kundnöjdhet eller något annat som berör kunden säger 

Berglund och Pettersson ”Vi har ju inte mått såtillvida siffror och så. En del av våra kunder 

saknar ju tal och förmåga att kommunicera. Men de har föräldrar eller goda män”. På 

samma fråga svarar Ernstsson ”Det har vi väl inte precis gjort, inte under de senaste åren”. 

Avancia är det enda företaget som har ett utarbetat system för att mäta kundnöjdhet, genom 

sina enkäter. Pärnänen på Mariehamns Tryckeri säger ”Vi frågar kunderna hela tiden och får 

feedback på det sättet”. Mattsson säger ”Det ska göras någon gång, det är bra emot kunderna 

och att vi kan visa att så här såg det ut förra året”, angående om Cityläkarna följer upp 

kundnöjdhet.  

 

På Mariehamns Tryckeri används tidsplaner för produktionen som sedan följs upp. ”När jag 

gör en efterkalkyl ser jag att det här som ska ta 10 timmar har tagit 20 timmar. Mätningen är 

när jag går och frågar vad har hänt. Då får jag ett svar att exempelvis pappret var för 

statiskt”, säger Pärnänen. Även Cityläkarna följer upp de interna processerna. Mattsson kan 

se hur många kunder varje anställd har tagit emot, det förs även statistik på rådgivningen som 

ges över telefon. 
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Berglund på Mellanhanden säger ”Vi måste ha en strategi så att personalen vågar ta 

utbildning, i den här branschen är många rädda för utbildning och för att kanske råka avslöja 

sin okunskap eller liknande”. Hon är av åsikten att det är viktigt att investera i personalen för 

att de ska trivas med sitt arbete vilket i sin tur smittar av sig på kunden. ”...jag tror att det 

allra viktigaste är att vi fokuserar så stenhårt på personalen och personalens utbildning och 

det sociala runt assistenten”, menar hon. 

 

Tolkning 

Även om inget av företagen anger att de använder sig av Balanced Scorecard ser vi ändå att 

de tar hänsyn till olika perspektiv i sin prestationsmätning, men inget av företagen använder 

sig av samtliga perspektiv modellen beskriver. Speciellt när det gäller kundperspektivet blir 

det tydligt att företagen ser vikten av att få feedback, men att uppföljningen inte sker enligt en 

modell. Företagen inser vikten av nöjda kunder, men kopplar inte ihop perspektivet med de 

övriga perspektiven i modellen. Uppföljningen sker istället genom kontinuerlig kontakt med 

kunder. När det gäller processperspektivet har vi observerat att Mariehamns Tryckeri har en 

prestationsmätning, vilken består i uppföljning av tidsplaner. Vi tror att det beror på 

branschen de verkar i, som är produktionsinriktad. När det gäller Cityläkarna tycker vi inte att 

det verkar som att Mattsson verkligen använder underlaget han har möjlighet till, för att på 

bästa sätt påverka de interna processerna.  

 

Mellanhanden och Cityläkarna, som båda arbetar med tjänster, tror vi har svårare att mäta 

prestation enligt processperspektivet. Mellanhandens processer består inte av någon 

produktion, utan att tillhandahålla tjänster. Vi tror helt enkelt att det är svårt att mäta 

produktionen av tjänster. Enligt Kaplan och Norton (1999) handlar processperspektivet om att 

identifiera de interna processer som attraherar kunder och tillgodoser aktieägarnas 

förväntningar. I Mellanhandens fall anser vi att de processerna består i att förbättra 

assistenternas prestation. Mellanhanden är väldigt måna om att utbilda personalen för att 

uppnå en hög kvalité på sina tjänster. Det tycker vi snarare passar in på lärandeperspektivet. 

 

Kanske passar Maisel's Balanced Scorecard, med sitt human resource-perspektiv, bättre in på 

tjänsteproducerande företag eftersom att det sätter större fokus på hur människorna i 

organisationen påverkar effektiviteten. Eftersom att människorna är enormt viktiga i företag 
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som Cityläkarna, Mellanhanden och Avancia tycker vi att Maisel's Balanced Scorecard passar 

bättre för tjänsteföretag. Den ursprungliga modellen tycker vi passar bättre i producerande 

företag, som Mariehamns Tryckeri, LR-Smide och Nybro Crystal. Däremot anser vi inte att 

något företag i undersökningen skulle vinna på att använda sig av ett Balanced Scorecard. När 

vi har undersökt Balanced Scorecard, och andra modeller som vi refererat till, kan vi 

konstatera att det gap mellan teori och praktik som Ax et al. (2009) beskriver existerar. Inget 

av företagen använder sig av modeller och det går inte heller att identifiera deras 

prestationsmätning i någon av de teorier som vi nämner i någon större utsträckning.  
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5 Slutsats 

I kapitlet återkommer vi till våra forskningsfrågor. Vi besvarar dem och avslutar sedan 

uppsatsen med en egen reflektion. 

 

5.1 Hur arbetar små företag med prestationsmätning? 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att små företag inte använder sig utav 

prestationsmätning i någon större utsträckning. Vi har identifierat att företagen inte ser någon 

koppling mellan strategi, prestationsmått och framtida finansiellt resultat. Framförallt missar 

de att sammanlänka icke-finansiella värden med finansiella, vilket är väsentligt för en 

ändamålsenlig prestationsmätning. Överlag har företagen vi undersökt en enkel struktur som 

leder till att beslutsfattandet är centraliserat. Ägare och VD är ofta samma person och har 

därmed fullständig översikt över företaget.  

 

Visionen fungerar i de företag som vi har undersökt framförallt som en estetisk utsmyckning 

som ser bra ut inför företagets intressenter. Dock går det utifrån visionen att identifiera 

övergripande mål, så visionen är inte helt frånkopplad företagets operationella verksamhet. Vi 

har kommit fram till att företagen inte aktivt arbetar med att bryta ner visionen till strategier 

och mål. Den tvåvägskommunikation som bland annat prestationspyramiden beskriver ser vi 

inte att något företag använder sig av. Företagen använder i låg grad visionen som en riktlinje 

internt för att motivera anställda.  

 

Företagen i vår undersökning har framförallt använt sig av budget för att planera sin 

verksamhet. Därmed tycker vi att förutsättningarna finns för genomförande av 

prestationsmätning, men trots det används inte budgetens utfall som underlag för mätning av 

prestationer. Istället används budgeten snarare som ett prognossystem där ägarna kan förutspå 

olika utfall beroende på oförutsedda och förutsedda händelser. 

 

Majoriteten av företagen använder sig av enkla finansiella mått och det är framförallt 

intresserade utav resultat, omsättning och kostnader. De nyckeltal som används är framförallt 

för externa intressenters skull. Uppföljningen av finansiella mått handlar till stor del om att se 

till att verksamheten är stabil. Överlag har företagen ingen vilja att bli större och vi menar 
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därför att prestationsmätningen fungerar som ett varningssystem som indikerar om 

verksamheten är på väg i fel riktning. 

 

Företagens prestationsmätning handlar till väldigt liten del om icke-finansiella mått. Det mest 

förekommande måttet som vi har identifierat är kundnöjdhet. De flesta företagen är överens 

om att det är viktigt att följa upp hur nöjda kunderna är. Däremot är det bara två av företagen 

som har en utformad mätning av kundnöjdhet medan övriga informellt följer upp den genom 

kontinuerlig kontakt och avstämning med kunderna. Vi ser varken att företagen använder 

finansiella eller icke-finansiella mått som har direkt koppling till strategierna. Ett undantag är 

de tjänsteproducerande företagen, som mäter kundnöjdhet vilket har en anknytning till deras 

strategier.  

 

Vid utformning av prestationsmått är det bara ett företag som aktivt involverar sin personal. I 

övriga fall är det personer med ledande befattning som står för utformningen. Det anser vi 

beror på att företagsledarna oftast formulerar mål som inte hör nära koppling med den 

operationella verksamheten. Genom att personalen inte involveras blir det svårare att uppnå 

ett av prestationsmätningens syften, nämligen att fungera som en motiverande faktor. En 

viktig del av prestationsmätningen är att motivera anställda till att arbeta enligt företagets 

strategi. Alla företag i undersökningen menar att det är viktigt att hålla personalen motiverad, 

men ingen använder prestationsmätningen som motivationsfaktor. Inget av företagen belönar 

personalen på grund av uppnådda prestationer, varken på grupp- eller individnivå. 

 

5.2 I hur stor utsträckning kan vi kategorisera företagens prestationsmätning 

med hjälp av vår teoretiska referensram? 

Vi har kommit fram till att inget av företagen använder sig av några modeller för 

prestationsmätning. När vi jämför företagens prestationsmätning med teoretiska modeller ser 

vi både olikheter och likheter. De olikheter vi ser består framförallt i hur omfattande 

prestationsmätningen är utformad. Den prestationsmätning som finns i praktiken är förenklad 

och av informell karaktär i jämförelse med de teoretiska modeller som vi beskriver. 

 

Vi har försökt att kategorisera företagens prestationsmätning efter Balanced Scorecards fyra 

perspektiv. Vi har inte sett att något av företagen mäter prestation utifrån samtliga fyra 
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perspektiv. Med andra ord använder sig inget av dem av Balanced Scorecard. Vi har dock 

identifierat alla fyra perspektiv, men aldrig i ett och samma företag.  

 

Samtliga företag använder sig av finansiella mått, men om de använder de andra perspektiven 

beror dels på bransch men också vad företagen vill uppnå. I tjänsteproducerade och 

kundorienterade företag används kundperspektivet i större utsträckning. Vi har också 

identifierat att dessa företag använder lärandeperspektivet då personalens kunskaper och 

utbildning möjliggör att företagets tjänster håller en hög kvalitet. Samtidigt verkar det som att 

producerande företag i högre grad använder sig av processperspektivet.  

 

Vi har kommit fram till att det överlag inte går att identifiera prestationsmätning enligt teorin i 

våra undersökta företag. Framförallt använder inte företagen prestationsmätning i någon större 

utsträckning. Vi har kommit fram till fyra faktorer som vi anser påverkar och begränsar 

användningen av prestationsmätning. Ofta är det inte bara en av faktorerna som påverkar utan 

flera i samverkan. 

 

 

Figur 5: Egen modell 

 

Tid 

I företagen vi undersökt är VD och ägare ofta en och samma person. Då företagen är små är 

det vanligt att VD:n både är ansvarig för det administrativa arbetet, samtidigt som han eller 

hon är involverad i den operativa verksamheten. Det finns med andra ord ingen tidsmässig 

Intressenter 
 

Avsikt 

att växa Kunskap 

Tid 

Prestationsmätning 
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möjlighet att arbeta med prestationsmätning. Att anställa personal endast för det syftet skulle 

vara för kostsamt.  

 

Kunskap 

Personer som grundar små företag har ofta utbildning och yrkeskunskap inom det område som 

företaget är verksamt. Vi har fått uppfattningen att det är ovanligt att de innehar utbildning 

som är relevant för prestationsmätning. Vi tror inte nödvändigtvis att företagsledarna i de små 

företagen skulle göra ett bättre arbete med den utbildningen, men vi anser ändå att det är en 

begränsande faktor. Kunskapsbristen inom området bidrar till att företagen har svårigheter att 

förstå nyttan med prestationsmätningen.  

 

Intressenter 

Det är inte ovanligt att externa intressenter har ett intresse av företagens prestationer. 

Företagen blir automatiskt tvungna att mäta och följa upp prestationsmått för att tillgodose 

intressenternas behov. Finns inte några intressenter tycker inte företagen att det är nödvändigt 

att mäta samma mått för eget intresse.  

 

Avsikt att växa 

Majoriteten av företagen vi undersökt har ingen ambition att växa och bli större. Företagen är 

bekväma med verksamhetens storlek och ser därför ingen anledning att prestera bättre än att 

de uppnår ett positivt resultat. Därför känner företagen att prestationsmätningen är överflödig 

och inte helt ändamålsenlig för vad de arbetar emot. 

 

5.3 Egna reflektioner 

I början av vår studie anade vi att det fanns ett gap mellan teori och praktik, framförallt i små 

företag. De teorier som behandlar verksamhetsstyrning och prestationsmätning omfattar 

framförallt större företag. Därför vore det osannolikt att små företag skulle arbeta med det i en 

liknande utsträckning. Nu i efterhand är vi, trots det, lite förvånade över att skillnaden ändå är 

så stor. Företagen i vår studie arbetar generellt sätt lite med prestationsmätning. Frågan är om 

en mera utvecklad prestationsmätning skulle hjälpa företagen? Skulle det ge tillräckligt 

mervärde eller skulle kostnaderna överstiga nyttan? Vi tror inte att en mera utvecklad 

prestationsmätning behövs, särskilt när ambitionerna att växa inte finns. Om ambitionen att 

växa finns i ett litet företag tror vi att prestationsmätningen skulle fungera som ett bra verktyg. 
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Med hjälp av den är det lättare att motivera och styra anställda mot nya höjder. Slutligen är vi 

förvånade över att det som mäts i företagen skiljer sig åt i så pass hög utsträckning. Vi har fått 

uppfattningen att det beror på företagsledarnas personliga engagemang och intresse över vad 

som är viktigt att mäta. Dessutom ser vi att prestationsmätningen är väldigt 

situationsberoende. Utformningen beror bland annat på bransch, ambition, ledarskap och 

kunskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledning 
 Företagets verksamhet. 

 Arbetsuppgifter.  

 Organisations- och ägarstruktur. 

 

Vision till strategi och mått 
 Uttalad vision och strategi. 

 Ekonomisk planering  

 Finansiella och icke-finansiella mått 

 Uppföljning av den ekonomiska planeringen  

 Övrig uppföljning 

 

Ansvar för planering och uppföljning 
 

Vilka mätningen omfattar och vilka som använder dem 
 Vem/vilkas prestation? 

 Individnivå, gruppnivå eller företagsnivå 

 Användare av måtten  

 Prestationskrav från intressenter 

 Kännedom om prestationsmålen bland personal 

 

Prestation för motivation 
 Att motivera personalen 

 Belöning 

 Prestationslöner 

 

Modeller 
 Användandet av teoretiska modeller vid prestationsmätningen  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


