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Bakgrund: I Sverige, och även i övriga världen, har det blivit allt vanligare att 

regeringen väljer att omstrukturera statens bestånd vilket resulterat i flertalet 

bolagiseringar av olika myndigheters producerande delar under de senaste åren. 

Affärsverken som de producerande delarna kallas bildar istället statligt ägda bolag med 

önskan om att på ett eller annat sätt effektivisera den offentliga sektorn. Övergången 

från affärsverk till bolag är en stor organisatorisk förändring då det finns tydliga 

skillnader i respektive organisationsformers egenskaper. Statliga bolag kan ses som mix 

mellan den offentliga och privata sektorn då olika intressenter har olika förväntningar på 

bolagen. För att se om bolagen uppnår någon effektivitet är det därför nödvändigt att 

granska hur styrning, kontroll och uppföljning ter sig i dessa bolag. För att 

framgångsrikt styra, kontrollera och följa upp verksamheten är ett 

prestationsmätningssystem nödvändigt. Ett prestationsmätningssystem är också ett sätt 

för företag att kontinuerligt implementera sin företagsstrategi.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur statligt helägda bolag arbetar 

med prestationsmätningssystem, som implementering av en företagsstrategi, för att 

bidra med en ökad kunskap gällande prestationsmätning i denna typ av organisation. 

Studien syftar även till att identifiera och förklara påverkan på ett 

prestationsmätningssystem då ett affärsverk bolagiseras och bildar ett statligt helägt 

bolag. 

 

Metod: Studien är kvalitativ och genomförd som en flerfallsstudie på de statligt ägda 

bolagen Infranord, Svevia och Swedavia.  

 

Slutsats: Statligt ägda bolag arbetar precis som vilket bolag som helst med 

prestationsmätningssystem. Det går alltså inte att urskilja någon tydlig avvikelse för hur 

de statligt ägda bolagen arbetar gentemot den generella teori som använts i studien. Att 

bolagiseringen påverkat prestationsmätningssystemet går tydligt att se främst genom ett 

ökat affärsmässigt fokus, att dagens prestationsmätningssystem är mer enhetliga, att 

intresset för att mäta den interna effektiviteten har ökat samt att ansvarsfördelningen har 

blivit tydligare, konsekvenserna hårdnat och ambitionsnivån har ökat.  

 

Nyckelord: Statligt ägda bolag, prestationsmätningssystem, strategiimplementering, 

bolagisering 

 

 

 

 



  
 

iii 

 

 

Abstract  
 

Course: 4FE12E and 4FE05E 

Title: Performance measurement systems in state-owned companies, what happened 
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Background: In Sweden, and also around the world, it has become increasingly 

common for the government to reconstruct their state possessions through for example 

corporatizations. The reason for the corporatizations is the desire to streamline the 

public sector. A corporatization is a major transitions and organizational change, having 

the differences between the organizations in mind. State-owned companies can be seen 

as a combination between the public and private sector because of the different 

expectations stakeholders have on the companies. To see if the state-owned companies 

reach a certain efficiency it is therefore necessary to investigate how the governance, 

control and monitoring appear in this type of organization. To successfully governance, 

control and monitoring a company it is crucial to use a performance measurement 

system. The performance measurement system is also a way for the company to 

continuously implement its corporate strategy.  

 

Purpose: The purpose of this study is to examine and compare how state-owned 

companies work with performance measurement systems, as an implementation of a 

corporate strategy, to contribute with knowledge regarding performance evaluation in 

this type of organization. The other purpose of the study is to identify and explain how a 

performance measurement system is influenced by a corporatization.  

 

Method: The study is qualitative and conducted at the state-owned companies 

Infranord, Svevia and Swedavia.  

 

Findings: State-owned companies work just as any company with a performance 

measurement system. It is therefore not possible to see any clear difference of how 

state-owned companies work in relation to the general theory used in this study. The 

corporatization has clearly influenced the performance measurement system since the 

system has gained more businesslike focus, the system used today are more uniformed, 

there are also a greater interest in measuring the internal effectiveness and the 

accountabilities have become clearer, the consequences harder and the ambition higher.  

 

Keywords: Performance measurement systems, strategy implementation, state-owned 

companies, corporatization. 
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1 Inledning 

Omstruktureringar av statens befintliga bestånd och stor utförsäljning av statligt ägda 

bolag har skett under senare år men staten är fortfarande en betydande företagsägare, 

sett både till sysselsättning samt omsättning. (Regeringen, 2015a; Lindh och Meyerson, 

1998) Trenden går mot ytterligare avreglering av svenska myndigheter och det blir 

därför viktigt att granska hur styrning, kontroll och uppföljning ter sig i dessa statliga 

bolag och om de är tillräckligt effektiva. (Lindh och Meyerson, 1998) Denna studie har 

utförts i syfte att undersöka och jämföra statligt ägda bolags arbete med 

prestationsmätningssystem, som en del av strategiimplementering, samt hur en 

bolagisering påverkar dessa system. Företagen har genomgått en förändring i 

organisationsform från affärsverk, under olika myndigheter, till statligt ägda bolag 

vilket delvis ligger till grund för att prestationsmätningssystemet ser ut som det gör 

idag. Studien är av kvalitativ karaktär och är genomförd som en flerfallsstudie på 

infrastruktursföretagen Infranord, Svevia och Swedavia. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1980-talet startade en trend som enligt Hood (1991) benämns som new public 

management (NPM). NPM syftade till att effektivisera den offentliga sektorn och 

trenden gick hand i hand med andra stora trender inom den offentliga sektorn som 

exempelvis privatisering och avsikten att sakta ner eller minska regeringarnas tillväxt. 

Hood (1991) lyfter fram ett antal händelser inom NPM som anses vara avgörande för 

utvecklingen av trenden, vilka bland andra är att göra en uppdelning för olika enheter 

inom den offentliga sektorn, att uttrycka standarder mål och mått för prestationer samt 

att konkurrensutsätta den offentliga sektorn. Taylor (2009) menar att prestationsmätning 

och uppföljning har blivit allt viktigare i den offentliga sektorn sen framväxten av NPM 

för att hantera problem som trovärdighet, produktivitet och effektivitet. Att öka 

trovärdigheten, produktiviteten och effektiviteten i den offentliga sektorn kan sedan 

1990-talet i Sverige likställas med olika trender som privatisering av exempelvis skola 

och sjukvård (Blomqvist, 2004) och konkurrensutsättningen av de producerande 

enheterna, även kallade affärsverk, inom en myndighet som under 2000-talet resulterat i 

ett antal bolagiseringar av affärsverken. (Statens offentliga utredningar, 2007:78) 

Exempel på affärsverk vilka blivit statligt ägda bolag är SJ, Vattenfall, Banverket 
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Produktion (idag Infranord), Vägverket Produktion (idag Svevia) och Luftfartsverket 

(idag Swedavia). (Statistiska centralbyrån, 2015) 

 

Regeringen (2015b) beskriver att en myndighet arbetar under regeringen och har som 

uppgift att utföra en samhällsnytta. Rent praktiskt innebär detta att riksdagen och 

regeringen upprättar lagar som sedan myndigheterna har som uppgift att göra till 

verklighet och förvalta. Ekonomistyrningsverket (2011) beskriver att en myndighet 

främst finansieras genom anslag på statsbudgeten. Enligt Larsson och Stahl (1990) 

består en myndighet i somliga fall av en enhet som är ansvarig för förvaltning och en 

eller flera enheter vilka är så kallade producerande enheter, även kallade affärsverk. 

Larsson och Stahl (1990) beskriver ett affärsverk som en särskild organisationsform. 

Vad som utmärker ett affärsverk är att samtidigt som den förmögenhetsmässigt utgör en 

del av staten ses den som en ekonomisk enhet som är självständig i förhållande till 

statsbudgeten. Regeringen (2015c) anger att till skillnad från den förvaltande enheten i 

en myndighet, som är anslagsfinansierad av staten, finansieras affärsverket med intäkter 

från den egna verksamheten, det vill säga de tjänster och produkter affärsverket 

tillhandahåller. Vidare beskriver Larsson och Stahl (1990) att affärsverken har 

lydnadsplikt gentemot regeringen och att regeringen i sin tur har diriktivsrätt mot 

affärsverken. Pierre och Painter (2010) poängterar vikten av att förstå att det finns en 

stor skillnad mellan myndighetsutövande och en offentlig tjänst, vilken affärsverken 

tillhandahåller, då författarna menar att det inte är möjligt att privatisera eller bolagisera 

den myndighetsutövande delen utan enbart den del där den offentliga tjänsten skapas. 

En producerande del i en myndighet kan enligt statens offentliga utredningar (2007:78) 

ifrågasättas då det innebär att en myndighet både är beställare och samtidigt utför 

tjänsterna i vissa fall, vilket ofrånkomligt innebär att myndigheten sitter på två olika 

stolar.  

 

Anledningen till att staten väljer att bolagisera affärsverken kan vara olika och hänger 

också ihop med filosofier som kan relateras till NPM. Exempelvis angav regeringen i 

deras proposition 2009/10:10 på sidan 8 följande motiv för att myndigheten Banverket 

Produktion skulle bolagiseras: “En bolagisering skulle öka förutsättningarna för 

konkurrensneutralitet på marknaden för drift och underhåll samt investeringar på 

järnvägsområdet”. En annan anledning som regeringen angav i deras proposition 

2009/10:16 på sidan 9 som stödde en bolagisering av Luftfartsverket var följande: “För 
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att förbättra flygplatsverksamhetens förutsättningar att aktivt medverka till en 

utveckling av flyget och transportsystemet i stort, bedömer regeringen att det finns skäl 

att överföra verksamheten till aktiebolagsform”. Sammanfattningsvis har statens 

offentliga utredning (2007:78) fastställt att det finns tre motiv till en bolagisering av ett 

affärsverk. Motiven kan vara delvis överlappande och är förvaltningspolitiska, 

konkurrenspolitiska samt ekonomiska. I korthet innebär det förvaltningspolitiska 

perspektivet att det statliga åtagandet ska renodlas, staten ska bara fokusera på deras 

kärnverksamheter. Det konkurrenspolitiska perspektivet innebär att marknaden ska 

konkurrensneutraliseras för att uppnå en effektivare resursanvändning. Slutligen innebär 

det ekonomiska perspektivet att en högre grad av kostnadseffektivitet ska uppnås. De tre 

perspektiven förklaras vidare i den teoretiska referensramen.  

 

Staten äger ett 50-tal bolag, både helägda och delvis ägda, inom olika branscher. 

(Regeringen, 2015a) Statligt ägda bolag likt myndigheter skapas i syfte att bedriva 

verksamhet med stor betydelse för samhället men bolagen har också kravet på sig att 

bedriva en affärsmässig verksamhet. Detta vill säga att de statligt ägda bolagen bedriver 

offentlig verksamhet med samhällsintresse, inom ramarna för en organisationsform 

vilken skapats för företag med vinstintresse. (Thomasson, 2013) Enligt regeringen 

(2015a) sysselsätter de statliga bolagen tillsammans cirka 170 000 anställda och under 

2014 uppgick nettoomsättning till cirka 350 miljarder kronor för de helägda bolagen 

tillsammans med dotterbolag. Med dessa siffror i åtanke är det inte svårt att inse att 

dessa bolag utgör en väsentlig del av det svenska näringslivet. Statens ägarroll syftar 

enligt regeringskansliet (2014) till att vara ansvarsfull samt aktiv och förvaltningen sker 

i samstämmighet med statens ägarstyrningsdokument som bolagen följer genom 

implementering av företagsstrategier med hänsyn till dem.  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är en företagsstrategi nödvändig för att styra 

ett företag i rätt riktning och för att uppnå företagets mål. Roos, Krogh, Roos och 

Jacobsen (2004, sida 16) menar att statligt ägda bolag likt andra företag använder en 

företagsstrategi och definierar begreppet enligt följande: “en strategi är en rad 

planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett visst mål”. 

Vidare menar författarna att mål inom privat verksamhet, där vinst främjas, ofta är 

klarare än i offentlig sektor vilket påverkar företagsstrategin vid en bolagisering. 

Anthony och Govindarajan (2007) och Kaplan och Norton (2001) menar att en 



  
 

4 

välformulerad strategi dock inte är tillräckligt för ett företags framgång utan att även 

system och processer, vilka stimulerar arbete för måluppfyllelse, är avgörande. Anthony 

och Govindarajan (2007) presenterar inom verksamhetsstyrning viktiga faktorer för att 

företag ska kunna säkerställa utförandet av strategier. De avgörande faktorerna utgörs 

av organisationsstrukturen, kontrollsystem, human resource management samt 

företagskultur. En viktig del inom företagens kontrollsystem är ett 

prestationsmätningssystem vilket genom att samla information om företagets 

prestationer inom olika processer bidrar till viktig information för beslut. 

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver prestationsmätning likt ett system vilket, 

om utformat på rätt sätt, kan öka ett företags målkongruens där människor och företag 

motiveras att arbeta mot samma mål. Författarna menar vidare att prestationsmätning 

blir ett sätt att konkretisera mål och engagera medarbetare om dess nyckeltal, vilka är 

själva måtten, speglar företagets strategi. Nyckeltal kan ses som framgångsfaktorer vilka 

om de förbättras innebär att företaget arbetar i linje med strategin. Enligt Kagioglou, 

Cooper, och Aouad (2001) kan också prestationsmätning skapa ett informativt underlag 

vilket kan användas för att analysera verksamheten, utvärdera brister och förstå effekter 

av genomförda åtgärder. Prestationsmätning är viktigt för många områden inom 

företagsekonomi, exempelvis menar Jonsson (2008) att logistikens syfte är att skapa 

konkurrensfördelar och att öka ett företags prestation vilket gör att det är nödvändigt att 

företagen sätter mål och mäter prestationer för att kunna uppnå dessa syften. Områden 

som vanligtvis mäts inom logistiken är kundservice, flexibilitet, ledtid och kvalitet.  

Neely, Mills, Platts, Richards, Gregory, Bourne & Kennerley (2000) menar att 

vedertagna ramar för hur utformningen av prestationsmätningen ska se ut finns till 

företagens förfogande, likt exempelvis det balanserade styrkortet, men att det inte är lika 

vanligt med modeller för hur dessa ska användas och arbetas med. Även om dessa 

ramverk är användbara och hjälper till att beskriva inom vilka områden ett företag kan 

mäta prestationer innehåller de lite eller ingen information om hur lämpliga mått och 

mål kan identifieras, introduceras och hjälpa till att styra verksamheten. Vad som måste 

betänkas är bland annat hur ledningen specifikt ska bestämma vad som ska mätas, vilka 

mått och mål som passar bäst för den egna företagsstrategin, hur dessa ska följas upp 

och vilken information som ska delges vem. Forslund och Jonsson (2007) definierar i 

sin studie hur en performance management process kan vara uppbyggd ur en kund- och 
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leverantörssynvinkel. I denna process identifieras fem steg: val av prestationer, val av 

mått, målformulering, mätning och analys. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) uppnås 

också logistikens syfte genom att sätta upp mål, mäta och följa upp effektivitetsvariabler 

likt tid, kundservice och kostnad för att skapa överenstämmelse med övergripande 

strategier och mål.  

I vår studie inspireras vi av dessa författare för att formulera en egen teoretisk modell 

för hur arbetet med ett prestationsmätningssystem ser ut generellt sett. Första området är 

mål vilket innefattar målformulering för både övergripande och nedbrutna mål samt 

karaktär, ambitionsnivå och kommunikation för dessa. Det andra området är mått och 

omfattar val av prestationer, val av mätområden samt karaktär på de mått som används. 

Det sista och tredje området är uppföljning vilket utgör analys av verksamheten samt 

där ansvar, kommunikation av resultat, stödjande infrastruktur och uppföljningsintervall 

specificeras. Även om dessa kan ses som en process menar vi att det inte nödvändigtvis 

alltid sker i denna ordningsföljd.  

 

Figur 1. Prestationsmätningssystem. Egen illustration.  
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1.2 Problemdiskussion  

Enligt Roos et al. (2004) finns det skillnader mellan offentlig och privat verksamhet. 

Dessa skillnader är bland annat att privat verksamhet främjar individuella val på 

marknaden, arbetar för att öka marknadsandelar, främjar vinst och konkurrens samt 

skapar tydligare mål vilket skapar högre mätbarhet. Offentlig verksamhet däremot har 

ofta sammansatta och oklara mål vilket ofta skapar komplexa och omstridda 

prestationsmått, samt begränsas av politik och lagstiftning. Statligt ägda bolag tillhör 

dock varken kategorin privat verksamhet eller offentlig verksamhet fullt ut enligt 

Thomasson (2013), som beskriver dem likt hybridorganisationer. Anledningen till 

organisationen benämns på detta vis är att förväntningarna på bolaget blir mångtydiga 

och komplexa. Somliga intressenter förväntar sig att bolaget bedrivs på samma sätt som 

en privat aktör samtidigt som andra intressenter har en förväntning om att verksamheten 

bedrivs som en offentlig verksamhet. Thomasson (2013) poängterar vikten av en 

medveten styrning och en genomtänkt organisation för att överkomma de utmaningar 

som statligt ägda bolag, likt hybridorganisationer, står inför. Författaren menar vidare 

att det inte finns några enhetliga lösningar utan att förutsättningar kan te sig olika för 

olika bolag.  

 

Skillnader vilka kan urskiljas mellan affärsverk och statliga bolag är bland annat: 

relation mellan ägare och kontroll, avvägning mellan vinstintresse och samhällsmässiga 

mål (Thomasson, 2013) grad av självständighet samt graden av konkurrensutsättning 

(Larsson och Stahl, 1990) vilka förklaras vidare i den teoretiska referensramen. Enligt 

Roos et al. (2004) har olika organisationsformer olika förutsättningar och påverkas olika 

av omgivningen vilket innebär att en bolagisering naturligt bör påverka ett företags 

övergripande strategi. En högre grad av anpassning mellan omgivning och företagets 

interna resurser eftersträvas då väl utnyttjande resurser skapar högre avkastning. Då 

prestationsmätningssystemet och dess nyckeltal enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) ska spegla företagets strategi ger ökad fokus på lönsamhet, i och med byte av 

organisationsform, en indikation på att ändra prestationsmätningen. Kristensen, 

Andersen och Torp (2013) betonar också dem vikten av att prestationsmätningssystemet 

ska justeras och ändras i enlighet med förändrad omgivning och strategi. Vid en 

förändring av prestationsmätningssystem menar Neely et al. (2000) att det ofta saknas 

en systematisk process för att göra så. Företag överväger sällan aktivt de frågor som är 

förknippade med implementering, användning och löpande underhåll av de system 
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företagen vill ta fram. Ofta misslyckas prestationsmätningssystemets implementering 

och när de faktiskt lyckas, finner ofta organisationerna att de har ont om människor 

vilka har den kompetens som krävs för att analysera och tolka data ifrån mätningen.  

 

Statens offentliga utredningar (2007:78) beskriver ett visst antal kriterier vilka ska vara 

uppfyllda innan en bolagisering av affärsverk utförs. Dessa kriterier är att konkurrensen 

på marknaden bör fungera, verksamheten bör vara av betydande omfattning, en 

affärsmässig mognad bör ha uppnåtts, verksamheten ska på ett framgångsrikt sätt kunna 

stå på egna ben samt att målet för verksamheten bör vara vinst vilket är fallet för 

affärsverk. Kriterierna uppnås i stor utsträckning av Sveriges infrastrukturverksamhet 

vilka delvis erbjuder offentliga tjänster och då, enligt Pierre och Painer (2010), är 

fördelaktiga att privatisera eller bolagisera. Regeringen (2015d) har under de senaste 

åren valt att bolagisera många stora aktörer inom infrastrukturen exempelvis Vattenfall, 

SAS och SJ samt skedde den senaste vågen av bolagisering åren 2009-2010 på de fyra 

bolagen Metria, Infranord, Svevia och Swedavia. Anledningen till att staten valt att 

bolagisera dessa affärsverk är, enligt statens offentliga utredningar (2007:78), att de vill 

att respektive verksamhet får ett tydligare fokus på sin kärnverksamhet och att 

verksamheterna ska bli mer resurs- och kostnadseffektiva. Dessa tre faktorer kan 

återkopplas till ett prestationsmätningssystem då systemets syfte, enligt Bento, Bento 

och White (2014), är att uppnå överenstämmelse mellan strategi och beslut, effektiv 

resursfördelning samt aktiviteter för att upprätthålla goda resultat och öka aktieägarnas 

värde.  Niven (2006) diskuterar vikten av att uppdatera ett företags prestationsmätning 

utifrån vilken strategi som används och menar att om dessa två inte är i samspel med 

varandra finns det möjlighet för missuppfattningar och att resurser av stort värde inte 

används tillräckligt effektivt. Då resurseffektivitet, enligt statens offentliga utredningar 

(2007:78), är en av anledningarna till att staten väljer att bolagisera ett affärsverk är det 

av avgörande vikt att prestationsmätningssystemet faktiskt förändras och samspelar i 

enlighet med den nya organisationsformen. Även kostnadseffektivitet är något staten 

vill åstadkomma genom en bolagisering och det blir därför viktigt att även den aspekten 

tas hänsyn till i prestationsmätningssystemet, speciellt med tanke på att ett aktiebolag 

finansieras helt och hållet inom företaget och således måste bära alla sina kostnader.  

 

Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008) diskuterar anledningen till att 

prestationsmätningssystemen ser olika ut i olika organisationer.  Systemen ser olika ut 
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för att företag drivs av olika frågor, branscher och har olika förutsättningar, vilket 

påverkar vilka val som görs för att bäst lära, kontrollera och belöna den egna 

verksamheten. Ett prestationsmätningssystem blir enligt författarna aldrig perfekt utan 

kan alltid utvecklas för att anpassa systemet bättre efter strategin. Dávila, Manzoni och 

Epstein (2010) menar att företag för att ta fram rätt nyckeltal, i syfte att generera så bra 

resultat som möjligt, måste identifiera de prestationer vilka är drivande för att uppnå 

företagets huvudsakliga mål samt avgöra hur dessa ska följas upp. Även Meyer (2002) 

menar att det finns en svårighet i att utforma ett optimalt prestationsmätningssystem då 

det är svårt att avgöra huruvida ett nyckeltal är bättre att mäta en ett annat. Hood (1991) 

menar också att det med hänsyn till NPM är viktigt att uppnå en tydligare 

ansvarsskyldighet i prestationsmätningen än gjorts tidigare. För att uppnå en bättre 

prestationsmätning ska därför uttryckliga standarder och åtgärder tas fram för arbetet 

med att tydligt definiera mål och indikatorer på framgång. Att studera 

prestationsmätningssystem, som hjälpmedel för styrning, i statligt ägda bolag är 

intressant då det finns en komplexitet både när det kommer till organisationsformen 

samt utmaningen i att ta fram ett välfungerande prestationsmätningssystem. Då det 

också finns tydliga motiv för bolagiseringen, vilka således tordes ha påverkat företagens 

strategier och i sin tur prestationsmätningssystemen, är det vidare intressant att studera 

om och hur bolagiseringen påverkat prestationsmätningssystemen.  

 

1.3 Problemformuleringar 

 Hur arbetar statligt helägda bolag inom infrastruktur med 

prestationsmätningssystem för att implementera sin företagsstrategi? 

 På vilka sätt påverkas ett prestationsmätningssystem vid en bolagisering av ett 

affärsverk? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur statligt helägda bolag arbetar med 

prestationsmätningssystem, som implementering av en företagsstrategi, för att bidra 

med en ökad kunskap gällande prestationsmätning i denna typ av organisation. Studien 

syftar även till att identifiera och förklara påverkan på ett prestationsmätningssystem då 

ett affärsverk bolagiseras och bildar ett statligt helägt bolag. 
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2 Metod   

I detta kapitel följer en beskrivning av tillvägagångssättet vilket använts i syfte att 

utföra denna studie. Kapitlet inleds med en presentation av bakgrunden till studien samt 

en beskrivning över studiens disposition. Beskrivningen av bakgrund och disposition 

följs vidare upp med en sektion gällande flerfallsstudier, vilka urval som gjorts och 

varför samt en beskrivning av våra sekundära och primära datainsamlingar. Vidare 

beskriver vi vilken metod vi använt oss av när vi analyserat det insamlade materialet, 

hur vi uppnår validitet och reliabilitet i studien samt vilka forskningsetiska principer vi 

tagit hänsyn till under studiens gång.  

 

2.1 Studiens bakgrund 

Valet av ämne är sprunget ur ett gemensamt intresse för prestationsmätning samt genom 

att en av oss har arbetat på ett av affärsverken som under 2009-2010 bolagiserades. Från 

början var tanken att studera hur en organisation i stort hade påverkats av 

bolagiseringen men på grund av rädsla från företagets håll, att en negativ bild skulle 

framkomma, ändrades vinkeln för studien och ett tydligt område definierades: 

prestationsmätningssystem, där istället tre företag studerades. Då en bolagisering av ett 

affärsverk innebär ett byte av organisationsform till statligt ägt bolag, vilket kan ses som 

en omfattande strategisk förändring, ansåg vi det intressant att undersöka hur denna typ 

av organisation arbetar med prestationsmätning samt den medföljande påverkan 

bolagiseringen har haft på prestationsmätningssystemet. Anledningen till att just 

prestationsmätningssystemet valdes ut som avgränsande område var en nyfikenhet 

gällande hur organisationsformsbytet påverkat kontrollen i verksamheten och hur, 

framförallt den ökade lönsamhetsaspekten, påverkat arbetet. Då prestationsmätning är 

ett område med mycket forskning kring ansåg vi att ett bidrag om hur statligt ägda bolag 

arbetar med prestationsmätningssystem samt hur detta påverkas och förändras vid en 

bolagisering kan bidra med både ett teoretiskt och praktiskt värde. Det teoretiska värdet 

uppnås då studien fyller en lucka i litteraturen angående prestationsmätningssystem i 

denna typ av organisation. Den praktiskt nyttan uppnås då företagen kan dra lärdom av 

varandras framgångar och utmaningar, vilket även gäller för andra affärsverk eller 

myndigheter som i framtiden kommer bolagiseras under statens regi.  

 



  
 

10 

Studien är av kvalitativ karaktär och syftet uppnås genom mönsterjämförelse mellan 

fallföretagen gällande deras arbete med prestationsmätningssystem samt hur systemen 

påverkats av bolagiseringen. Att en kvalitativ studie utförts beror på att syftet är av 

förklarande art och vi därför behövde en aning djupare beskrivning av arbetet i 

företagen än en kvantitativ studie hade bidragit med. Studien utfördes på tre företag för 

att ge oss möjlighet att jämföra och styrka resultatet. Studien benämns även, utöver en 

kvalitativ studie, som en utvärderingsstudie då de problemformuleringar vilka besvaras 

beskriver hur arbetet med prestationsmätningssystemen går till och hur detta påverkats 

av genomförda bolagiseringar. Då dessa frågor besvarades var det nödvändigt att 

utvärdera hur arbetet med prestationsmätningssystemet ser ut idag samt hur det 

förändrats sedan bolagiseringen. 

 

2.2 Studiens disposition 

Studien behandlar två problemformuleringar vilka besvaras med hjälp av insamlad teori 

och empiri. Studiens teoretiska referensram är uppdelad i tre sektioner: bolagisering, 

företagsstrategi och prestationsmätningssystem. I sektionen bolagisering beskrivs 

motiven till bolagisering samt skillnaderna i aktuella organisationsformer, vilka vi anser 

vara avgörande för att beskriva hur företagets förhållanden förändras i och med 

bolagiseringen. Den andra sektionen beskriver begreppet företagsstrategi, vilken ligger 

till grund för arbetet med prestationsmätningssystem. Den tredje och sista sektionen 

beskriver ett prestationsmätningssystem, vilket används för att implementera 

företagsstrategier samt kontrollera verksamheten och är uppdelat efter de tre delar vi 

med hjälp av tidigare forskning själva identifierat: mål, mått och uppföljning. Kapitlet 

avslutas med en teoretisk modell. Den teoretiska referensramen följs upp av 

empirikapitlet där alla tre fallföretagen presenteras var för sig. För varje företag 

presenteras först företagsstrategin och hur denna förändrats sedan bolagiseringen. 

Därefter beskrivs prestationsmätningssystemet utifrån delarna mål, mått och uppföljning 

där även bolagiseringens påverkan på dessa delar återfinns i den löpande texten. 

Empirin avslutas med sammanfattande tabeller för fallföretagens arbete med 

prestationsmätningssystem samt bolagiseringens påverkan på detta. Analysen är 

uppdelad i två delar vilka speglar studiens problemformuleringar då meningen är att 

jämföra företagens arbete. Den första delen av analysen behandlar arbetet med 

prestationsmätningssystem i de statliga bolagen och är uppdelad efter mål, mått och 

uppföljning. Den andra delen behandlar på vilket sätt prestationsmätningssystemet har 
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påverkats av bolagiseringen och är uppdelad efter de mest framträdande påverkade 

faktorerna. I respektive del av analysen återfinns en sammanfattande modell vilka 

tillsammans bildar resultatet i form av en helhets bild över hur arbetet med 

prestationsmätningssystem i statligt ägda bolag ser ut samt hur 

prestationsmätningssystemen påverkas av en bolagisering. Analysen mynnar slutligen ut 

i en slutsats. 

 

2.3 Flerfallstudie 

I denna studie har tre företag, Infranord, Svevia och Swedavia, studerats vilket Yin 

(2012) likställer med en flerfallsstudie. Yin (2012) beskriver att en undersökning av hur 

en organisation behandlar följderna utav en betydande företeelse är mer lämpad som en 

fallstudie. Fallstudier är dessutom mer lämpade för frågor av förklarande art vilket är 

likställt med denna studie. Vi vill dock poängtera att studien är av en ytligare karaktär 

då alla fallföretag inte detaljstuderats utan snarare studerats på en övergripande nivå. 

Flerfallstudien har vidare utförts med en analysenhet. Enligt Yin (2012) är det viktigt att 

tydligt definiera vilken analysenhet som ska studeras och dess avgränsningar. 

Analysenheten som studerades i detta fall är affärsverk som under samma tidperiod, 

2009 till 2010, bolagiserats till statligt ägda bolag. Anledningen till valet av denna 

analysenhet är organisationsformernas komplexitet, samt skillnaderna som finns för 

dessa, vilka påverkar prestationsmätningssystemet.  

 

Motivet till att flera organisationer har studerats är för att möjliggöra en analys för 

skillnader och likheter mellan fallföretagen genom jämförelse. May (2011) beskriver att 

forskning ofta begränsas av tid och omfång och att fördelen med att endast studera ett 

fall är att bidra till en mer djupgående och intensiv analys. Författaren menar att en 

undersökning av ett flertal fallföretag möjligen kan resultera i analys av ytligare 

karaktär. Trots att en studie av ett företag hade kunnat bidra till en mer djupgående och 

intensiv analys ansåg vi att studiens syfte bäst uppnåddes genom att studera fler företag 

då studien blivit allt för företagsspecifikt om endast ett företag hade studerats. För att 

urskilja likheter och skillnader genom jämförelse och för möjliggörande av en slutsats 

med en högre generaliserbarhet valde vi att studera flera företag. Yin (2012) lyfter även 

fram viktig kritik mot valet av att endast studera ett fall då författaren menar att studiens 

generaliserbarhet kan ses som underlägsen en studie av flertalet fall. Med detta vill 

sägas att resultatet av en studie med endast ett fallföretag med mindre sannolikhet direkt 
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kan överföras till andra miljöer. En medvetenhet om att det även finns svårigheter att 

generalisera en flerfallstudie av en ytligare karaktär finns men förhoppningen är att vårt 

bidrag till litteraturen kan ge en fingervisning eller fungera som en lärdom.   

 

2.4 Urval  

I denna sektion presenteras motivet till varför företagen Infranord, Svevia och Swedavia 

inkluderades i studien. Vidare beskrivs de kriterier som studiens respondenter behövde 

uppfylla samt en tabell över intervjuade respondenter och deras historik på respektive 

företag.  

 
2.4.1 Fallföretag 

Valet av fallföretagen grundade sig framför allt i det faktum att affärsverken 

bolagiserades under 2009 till 2010 vilket innebär att påverkan på företagens 

prestationsmätningssystem bör hunnit framkomma under de efterkommande åren även 

om utvecklingen inte är färdig. I ett för tidigt skede av en organisationsförändring kan 

det bli svårt att urskilja påverkan vilket motiverar valet av företagen som studerats. 

Totalt utgör fyra bolag populationen för affärsverk vilka bolagiserades under 2009-

2010. Vi studerar tre utav dessa bolag vilka alla arbetar med infrastruktur och underhåll. 

Anledningen till att det fjärde bolaget inte studerades var att det är betydligt mindre än 

de andra med färre medarbetare, mycket mindre omsättning samt bedrev en annan typ 

av verksamhet. Tidigare bolagisering av affärsverk har även skett men då detta var över 

tio år sedan fanns en svårighet att hitta respondenter som medverkat i övergången som 

fortfarande arbetar på företaget vilket också motiverar val av de fallföretag som 

studerats. Sedan 2001 är det alltså enbart dessa fyra affärsverk som genomgått en 

bolagisering vilket innebär att tre av fyra objekt vilka var möjliga att studera återfinns i 

denna studie. En beskrivning om respektive företag återfinns i empirikapitlet.   

 
2.4.2 Respondenter 

Respondenterna på respektive företag har valts ut efter deras förmåga att kunna besvara 

studiens frågor och ses därför som lämplighetsurval vilka tagits fram i samråd med 

fallföretagen. För att uppnå studiens syfte var det vid utförandet centralt att intervjua 

respondenter, vars roll i företagen bidrog till kännedom om dagens 

prestationsmätningssystem för att kunna besvara studiens första fråga. För att besvara 

studiens andra fråga var det också avgörande att intervjua några respondenter vilka varit 

närvarande under bolagiseringen och därmed bestitter kännedom om det dåvarande samt 
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dagens prestationsmätningssystem. Då det var fem år sedan bolagiseringen skedde är 

det viktigt att poängtera att de svar som respondenterna angav gällande arbetet med 

prestationsmätningssystemen och dess utveckling bygger på minnesbilder. För att 

motverka en felaktig beskrivning kom därför respondenternas svar, i respektive företag, 

att jämföras samtidigt som dokument i form av årsredovisningar undersöktes för att 

styrka tillförlitligheten. Tabellen nedan sammanfattar samtliga respondenters titlar i 

organisationen och visar även när respektive intervju utfördes. I parantes, under 

rubriken titel, återfinns benämningarna vilka används vidare i studien om inte 

originaltiteln används. 

 

Datum Företag Titel Historik på företaget 

15-03-30 Swedavia Strategidirektör  2001-2005 Marknadsanalytiker 

2005-2009 Chef Market Intelligence 

2009-2010 Chef strategiutveckling 

15-03-30 Swedavia Ekonomichef  Anställd 2011 

15-03-31 Infranord Chef business control och 

treasury (Anonym)  

Anställd 2011 

15-03-31 Infranord Affärscontroller 

(Anonym) 

Anställd 2000 

15-03-31 Infranord Planeringschef maskin 

(Anonym) 

Anställd 2009  

15-03-31 Svevia Divisionschef anläggning 

(Divisionschef) 

2008-2009 Avdelningschef drift 

2009-2012 Chef affärsutveckling 

2012-2013 Chef produktionssystem 

15-03-31 Svevia Chefscontroller Anställd 2014 

15-03-31 Svevia Verksamhetsutvecklingschef 

(Utvecklingschef) 

2009- 2012 Chefscontroller 

Tabell 1. Respondenturval. Egen illustration.  

2.5 Sekundär datainsamling 
Data som någon annan än forskaren själv har samlat in benämns som sekundär data. 

Noterbart är att vid användande av sekundär data behöver inte syftet för användandet 

vara det samma som datan ursprungligt var avsedd för. Detta innebär att det är 

betydelsefullt att källorna granskas kritiskt vid sekundär datainsamling. (Bryman och 
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Bell, 2013) Det empiriska materialet består utöver intervjuer av dokument som samlats 

in från de olika fallföretagen och på internet framför allt via regeringens eller respektive 

företags hemsidor. Exempel på dokument som granskats är årsredovisningar, 

regleringsbrev, bolagsordningar och ägarstyrningsdokument. De granskande 

dokumenten har varit användbara för att fastställa att den bild intervjuade respondenter 

återgett är riktig. Det teoretiska materialet har samlats in genom sekundär datainsamling 

i form av vetenskapliga artiklar, litteratur, rapporter och en del internetkällor. I 

huvudsak har databasen Business Source Premier använts men även databasen Google 

Scholar. Sökord som främst använts är bolagisering, affärsverk, statligt ägda bolag, 

NPM, performance measurements, performance measurements system, management 

control systems, goal setting, strategy, performance evaluation och key performance 

indicators. 

 

2.6 Kvalitativa intervjuer  

Primärdata innebär enligt Patel och Davidson (2011) att informationen är insamlad av 

forskaren själv direkt ifrån ursprungskällan. I den här studien är primärdata inhämtad 

genom kvalitativa intervjuer vilka, trots tids- och resursåtgång, var nödvändiga för att 

uppnå den egna studiens specifika syfte samt för att besvara studiens 

problemformuleringar. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med respondenter på 

våra tre fallföretag Infranord, Svevia och Swedavia. Enligt Bryman & Bell (2013) 

tenderar kvalitativa intervjuer att vara mer ostrukturerade än surveyintervjuer och den 

här studiens intervjuer gick ut på att låta respondenterna ge sin egen bild som högt 

uppsatta och kunniga inom företaget om prestationsmätningssystemet. Valet av 

kvalitativa intervjuer motiverades av formens flexibilitet då respondenten hade 

möjlighet att nyansera och bredda svaren samt gav oss möjlighet att ställa följdfrågor på 

relevanta uttalanden. De kvalitativa intervjuerna var också till fördel då de gav oss en 

bild av vad respondenterna, vilka är proffs inom den egna organisationen, ansåg 

relevant att ta upp. 

 

En semi-strukturerad intervjumetod användes och samtliga intervjuer, förutom en där 

respondenten inte kände sig bekväm med att bli inspelad, spelades in för att enklare 

göra en fullständig redogörelse av de utbyten som uppstått. Under den intervju som inte 

spelades in antecknade vi båda för att minska risken att missa något väsentligt. Med 

semi-strukturerad intervjumetod menas enligt Patel och Davidson (2011) att författarna 
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använder en intervjuguide innehållande specifika teman för att anpassa respondenternas 

svar till syftet med studien, vilket också var fallet i denna studie. Trots användandet av 

förutbestämda frågor hade intervjurespondenterna fortfarande stor frihet vid formulering 

av svar samtidigt som vi hade möjlighet att lägga till samt ändra ordningen på frågorna 

vid behov. Semi-strukturerad metod med intervjuguide ansågs lämplig för denna studie 

då den besitter en tydlig fokus med bestämt ämne samtidigt som metoden även skapar 

en tydligare blid för respondenten om vad studien hoppas uppnå. För att uppnå studiens 

syfte användes samma intervjuguide vid varje intervju för att skapa en så likartad bild 

av varje företag som möjligt. Intervjuguiden vilken använts vid utförande av denna 

studie återfinns som bilaga i slutet av arbetet. De kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med respondenterna. Under samtliga 

intervjuer upprätthölls ett så neutralt tillvägagångsätt som möjligt för att inte ställa 

ledande frågor till respondenten eller påverka denne genom gester. Intervjuerna inleddes 

med stora, öppna frågor för att inte hämma eller begränsa resonemang hos respondenten 

och dessa frågor följdes sedan upp med detaljerade följdfrågor i de fall informationen 

var bristande för studiens syfte. 

 

2.7 Analys av insamlat material 

Yin (2012) beskriver vikten av att analysera insamlat material på ett korrekt sätt. Många 

forskare inleder sin forskning utan att ha någon aning om hur denna ska analysera det 

material som senare samlas in. För att uppnå studiens syfte har analysen i denna studie 

utformats för att formulera en förklaring av arbetet med prestationsmätningssystemen 

och bolagiseringens påverkan på detta. Yin (2012) menar att metoden innebär en form 

av mönsterjämförelse för att finna likheter och skillnader. Empirin är uppdelad efter 

respektive företag och består av material inhämtat både från intervjuer samt dokument. 

För att få med relevant information från respektive intervju spelades dessa in och 

transkriberades. Transkriberingen användes för att underlätta en kategorisering av allt 

som sades under intervjuerna och för att sålla ut den information som inte var aktuell för 

vår studie. Kategoriseringen för arbetet med prestationsmätningssystemen samt 

bolagiseringens påverkan gjordes utefter områdena företagsstrategi och 

prestationsmätningssystem (mål, mått och uppföljning), vilken också teorin är uppdelad 

efter.  För att analysera det teoretiska och empiriska materialet vi samlat in och för att 

kunna besvara studiens två frågor vävde vi systematiskt samman teori med empiri. Vi 

använde den framtagna teoretiska modellen för att analysera de olika delarna i 
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fallföretagen och bildade en analysmodell för varje fråga samt en gemensam modell i 

slutet av kapitlet. Den andra och tredje sektionen i den teoretiska referensramen, vilken 

beskriver företagsstrategi och implementering samt utformning och utförande av ett 

prestationsmätningssystem, användes vid analys av studiens första forskningsfråga där 

jämförelse av arbetet med systemen mellan fallföretagen gjordes. Den första sektionen i 

den teoretiska referensramen, vilken beskriver motiven för bolagisering samt 

skillnaderna mellan organisationsformerna, användes vid analys av studiens andra 

forskningsfråga i syfte att identifiera och beskriva hur prestationsmätningssystemen 

påverkas av en bolagisering. Teorin användes i syfte att bekräfta, styrka och ifrågasätta 

fallföretagens arbete med prestationsmätningssystemen samt hur dessa påverkats av 

bolagiseringen.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet  

För att avgöra om en studie upprätthåller en viss kvalitet används fyra kriterier: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. (Yin, 2012) För att 

uppnå begreppsvaliditet har flertalet källor använts och granskats i denna studie. Det 

begrepp vilket ansetts extra viktig att tydligt definiera är prestationsmätningssystem. Vi 

har haft svårt att finna en vedertagen definition av detta begrepp och har därför efter en 

omfattande teoriinsamling skapat en egen modell som innefattar olika aspekter som 

återfinns i litteraturen. För att uppnå begreppsvaliditet under intervjuerna gick vi 

inledande igenom våra begrepp med respondenten och förklarade vilken definition vi 

använde oss av. Det ansåg vi nödvändigt för att undvika missförstånd samt risken att vi 

och respondenterna tolkar begreppen olika. De teoretiska källor som använts är 

publicerad forskning från bibliotekskatalog samt granskade artiklar inom ämnet och 

tillförlitligheten anser vi vara hög. En förklarande modell för våra begrepp och 

relationen dem emellan återfinns i slutet av studiens teoretiska referensram. Framtagen 

modell har använts som grund för våra intervjufrågor och som avgränsning för vad vi 

anser vara betydande för att besvara studiens syfte och problemformuleringar. För att 

ytterligare validera de begrepp som använts har handledare, opponenter och examinator 

kontinuerligt granskat materialet under studiens gång.  

 

Intern validitet uppnås genom en tydligt definierad metod för hur vårt insamlade 

material analyserats för att undvika att påvisa icke-befintliga samband. Förklaringen av 

vår analysmetod finns beskriven under rubriken analys av insamlat material. Vid de 
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tillfällen det var tillåtet har intervjuerna som gjorts spelats in för att empiri och analys 

inte ska bygga på våra minnesbilder från intervjuerna. Diskussion om arbetets upplägg 

skedde kontinuerligt för att skapa tydlighet i studiens disposition och för att en röd tråd 

skulle kunna skapas. Eftersom vi till viss del undersökt en historisk händelse, som inte 

kan direkt observeras, var en del av vår empiriinsamling att studera dokument från tiden 

innan så väl som efter bolagiseringen. Dessa dokument utgjorde ett validerande 

komplement till våra intervjuer vilka byggde på minnesbilder av hur arbetet gick till 

innan bolagiseringen.  

 

Att upprätthålla extern validitet i en fallstudie är enligt Yin (2012) något problematiskt 

då det finns en viss svårighet att generalisera ett resultat i denna typ av studie då en 

fallstudie bygger på en analytisk generalisering. Då denna studie är utförd som en 

flerfallsstudie kan dock en högre generaliseringsgrad uppnås eftersom mer än ett företag 

i samma situation studerats. För intervjuerna med de olika företagen har samma 

tillvägagångssätt använts likaså har vi sett till att endast studera likartade dokument för 

de olika fallföretagen. Alltså har en replikering av tillvägagångssätt vid insamling av 

empiriskt material gjorts på alla tre företag som bolagiserats under samma tidsperiod för 

att bidra till en högre extern validering.  

 

För att uppnå det sistnämnda kriteriet reliabilitet återfinns en tydlig beskrivning av det 

tillvägagångsätt och den metod som använts för denna studie i metodkapitlet. Syftet är 

att samma fallstudie ska kunna genomföras igen av någon annan och att samma resultat 

samt slutsats ska kunna uppnås. Alla företag och intervjurespondenters roller vilka 

deltagit i studien finns beskrivna i metodkapitlet för att ge möjlighet att utföra studien 

igen med samma företag och personer. Den intervjuguide vi använt oss av för samtliga 

intervjuer återfinns som bilaga i slutet av arbetet för att möjliggöra att samma intervju 

utförs med samma frågor igen. I dispositionen har vi förklarat hur vi menar att arbetets 

olika delar hör ihop och hur det lett till att vi mynnat ut i vår slutsats. Likaså beskriver 

vår teoretiska modell vilken används för begreppsvaliditet hur vi anser att de olika 

begreppen hänger ihop och påverkar varandra.  

 

2.9 Forskningsetiska aspekter  

Enligt Bryman och Bell (2013) är det av största vikt att ta hänsyn till etiska svårigheter 

som kan uppstå vid en undersökning eller studie. Författarna tar upp aspekter gällande 
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de deltagande personernas behandling under pågående studie och berör etiska regler 

som formats från både statliga myndigheter, professionella organisationer och lärosäten.  

Vid genomförandet av denna studie uppfylldes informationskravet genom att de 

intervjuade personerna, innan respektive intervju, fick ta del utav forskningsfrågor samt 

studiens syfte. En intervjuguide, likt den som användes under intervjun, skickades även 

ut till respondenterna via e-mail i förberedande syfte. Öppenheten med intervjuguider 

var för att skapa ömsesidig nytta, detta då respondenterna får en djupare förståelse för 

vad de väntas kunna och svara på, men också för att ge dem en chans att förbereda sig 

på att tillhandahålla bästa möjliga material för studien. Samtyckeskravet blev en naturlig 

följd då respondenterna visste vad undersökningen handlade om och ändå tillät 

intervjun. Inledande inför varje intervju frågade vi om det var okej att vi spelade in 

intervjuerna och klargjorde då varför vi ville spela in och vad materialet skulle användas 

till för att ge respondenten möjlighet att godkänna eller inte godkänna inspelning. I alla 

intervjuer utom en godkände respondenterna inspelning. I det fallet det inte godkändes 

klargjorde vi att det inte var något problem och vi antecknade svaren istället. Vi gjorde 

för säkerhets skull också klart för respondenterna vid inledning av varje intervju att 

avbrott eller vägran att svara på vissa frågor var välkommet och skulle tas emot i 

enlighet därmed. Öppenheten med forskningsfrågor, syfte och intervjuguide hade 

ytterligare ett syfte, att minska risken för falska förespeglingar vilket också motverkade 

risken för vilseledande information och förespråkade öppenhet. 

 

Vi visade även hänsyn till konfidentialitets- och anonymitetskravet då 

intervjurespondenterna endast kallades vid företagstitel. Ett av fallföretagen ville även 

att företagstitlarna hölls anonyma i den löpande texten och presenterades därför likt 

respondent 1, 2 och 3. Det fallföretag som ville vara anonymt krävde även att få titta 

över empirimaterialet innan det publiceras och därför skickades empirin för det 

företaget ut till dem när det var färdigt för att få ett godkännande. Vi var noga med att 

den information som samlades in, utöver publika dokument, endast användes för den 

egna studiens ändamål. I och med detta uppfylldes också nyttjandekravet vid 

genomförandet av denna flerfallsstudie. Syftet med dessa etiska principer är enligt 

Bryman och Bell (2013) att deltagande individer ska gå fria från skador, att deltagarna 

ska vara medvetna om studiens syfte och frivilligt få välja om de vill delta eller inte och 

slutligen även att inget intrång på individens privatliv sker. 
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3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre sektioner. I den första sektionen 

beskrivs de motiv vilka ligger till grund för att staten väljer att bolagisera affärsverk 

samt skillnaderna mellan organisationsformerna affärsverk och statligt ägda bolag. 

Denna sektion används vidare i analysen för att analysera studiens andra 

forskningsfråga angående påverkan på prestationsmätningssystemen vid en 

bolagisering. Den andra sektionen innehåller en presentation av begreppet 

företagsstrategi och vikten av implementering av denna. Kapitlet följs sedan upp med en 

sektion vilken behandlar prestationsmätningssystemets utformning och utförande 

utifrån tre identifierade delar: mål, mått och uppföljning. Både sektion två och tre 

används för att analysera studiens första forskningsfråga angående hur statliga bolag 

arbetar med prestationsmätningssystem i syfte att implementera sin företagsstrategi. 

Samtliga sektioner används för analys av den andra frågan. En sammanfattande modell 

återfinns även i slutet av den teoretiska referensramen. I figur tre nedan visas 

sambandet mellan bolagiseringen, företagsstrategin och prestationsmätningssystemet. 

Ett statligt ägt bolag till skillnad från myndigheter arbetar ofta med en strategi vilken i 

större utsträckning främjar vinstintresset i företaget. Byte av organisationsform leder 

därför till en förändrad företagsstrategi vilket i sin tur påverkar 

prestationsmätningssystemet. 

 

Figur 2. Påverkande faktorer. Egen illustration. 
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3.1 Bolagisering  

I denna sektion av kapitlet ges en mer ingående beskrivning av de motiv staten har för 

att bolagisera sina affärsverk vilka också ligger till grund för vad staten hoppas uppnå 

med en bolagisering. Efter följer de karakteristiska skillnader som finns mellan 

affärsverk och statligt ägda bolag och hur detta påverkar verksamheten. 

Organisationsformen och dess egenskaper ligger till grund för företagets omgivning och 

förutsättning och på så sätt påverkar hur verksamheten styrs och opereras.  

 
3.1.1 Motiv till bolagisering 

Som nämnts i bakgrund och problemdiskussion fastställer statens offentliga utredningar 

(2007:78) följande tre motiv för en bolagisering: förvaltningspolitiska, 

konkurrenspolitiska samt ekonomiska. I detta avsnitt kommer de tre motiven att 

presenteras lite mer ingående. Det förvaltningspolitiska motivet innebär att statens 

åtagande bör renodlas för att staten ständigt ska sträva efter en högre effektivitet i sina 

verksamheter. Åtagandet innebär att staten ska fokusera på sina kärnverksamheter vilka 

är att skydda från inre och yttre fiender, att upprätthålla ett rättsväsende samt olika 

former av myndighetsutövande. En producerande del i en myndighet kan således 

ifrågasättas då den inte tillhör någon av statens kärnverksamheter. Då en myndighet 

även är beställare och samtidigt utövare av vissa tjänster i somliga fall, vilket 

ofrånkomligt innebär att myndigheten sitter på två olika stolar, är detta också ett motiv 

för att renodla åtagandet.  

 

Det konkurrenspolitiska motivet syftar, enligt statens offentliga utredningar (2007:78), 

till att effektivisera resursanvändningen. En välfungerande konkurrens resulterar i att 

företagen tvingas pressa sina produktionskostnader, att företagen måste uppnå en viss 

kvalitet för att tillfredsställa kundernas behov samt att företagen måste vara kreativa för 

att ständigt kunna utvecklas. Då myndigheter och dess affärsverk tillhör varandra finns 

risken att en snedvriden konkurrens uppstår eftersom myndigheten delvis har ett eget 

intresse i att dess affärsverksamhet ska generera en stor vinst till myndigheten. Det 

föreligger alltså alltid en risk att konkurrensneutralitet inte upprätthålls då en 

myndighets affärsverk deltar i en anbudsupphandling. Att bolagisera ett affärsverk 

innebär att verksamheterna skiljs åt och att risken för korssubventionering minskar 

vilket konkurrensneutraliserar marknaden och bidrar till en högre effektivitet.  
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Det ekonomiska motivet innebär att en bolagisering ska bidra med en högre 

kostnadseffektivitet. Först och främst lämpar sig aktiebolagsformen bättre till en 

verksamhet vars syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt då den interna 

styrningen förväntas bli bättre vid denna typ av organisationsform. Den andra 

anledningen är att istället för att ha en ”mjuk” budgetrestriktion som används hos 

affärsverken bidrar bolagiseringen till att budgetrestriktionen blir ”hård”. Vid 

aktiebolagsformen kan inget finansiellt stöd erhållas från myndigheten vilket kan hända 

hos affärsverken. Den tredje och sista anledningen är att affärsverken aldrig kan hotas 

av konkurs vilket minskar motivationen att agera så kostnadseffektivitet som möjligt. 

(Statens offentliga utredningar, 2007:78) 

 

3.1.2 Skillnader mellan affärsverk och statligt ägda bolag 

Vad är egentligen skillnaden mellan ett affärsverk och ett statligt ägt bolag? En av 

skillnaderna mellan organisationsformerna berör ägandeformen (Thomasson, 2013) och 

verksamheternas möjlighet till självständighet. (Larsson och Stahl, 1990) I båda 

organisationsformerna är staten ägare men vid bolagiseringen av ett affärsverk sker en 

separation mellan ägande och kontroll. (Thomasson, 2013) Larsson och Stahl (1990) 

menar att rollfördelningen mellan ägare och styrelse är tydligare vid aktiebolagsformen. 

Vid bolagisering är staten fortfarande ägare medan kontrollen nu istället ska utövas av 

en styrelse och VD. (Thomasson, 2013) Staten har i större utsträckning möjlighet att 

detaljstyra affärsverkens verksamhet till skillnad mot de statligt ägda bolagen, vilket 

innebär att de statligt ägda bolagen kan arbeta under en högre grad av självständighet. 

(Larsson och Stahl, 1990) Riksdagsbeslut och policyuttalande från riksdagen när det 

gäller bolagens verksamhet är inte formellt bindande för statliga aktiebolag. Det innebär 

att staten inte kan ”ta över” aktiebolagslagen. Däremot kan staten sluta avtal med de 

statliga bolagen där bolaget i så fall frivilligt går med på att exempelvis inskränka 

handlingsfriheten. För att regerings- och riksdagsbeslut som tas rörande bolagens 

verksamhet skall bli bindande måste besluten således fastställas vid en bolagsstämma. 

(Lindh och Meyerson, 1998) Då affärsverken arbetar under ett omfattande regelverk 

med hög komplexitet, kan detta regelverk ses som ett hinder för en ökad produktivitet 

och effektivitet till skillnad mot aktiebolagsformen som inte styrs av detta regelverk. En 

annan tydlig skillnad är att affärsverken inte har någon årlig bolagsstämma vilket 

resulterar i att styrelse och företagsledning inte behöver stå till svars för uppnådda 

resultat i samma utsträckning som en VD och styrelse gör i ett statligt ägt bolag. 

(Larsson och Stahl, 1990)  
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Thomasson (2013) diskuterar betydelsen av balansen mellan affärsmässighet och 

samhällsintresse inom statligt ägda bolag och affärsverk. Affärsmässighet definieras likt 

förmågan att ta betalt för faktiska kostnader samt att driva verksamheten på ett 

ekonomiskt hållbart sätt. De statligt ägda bolagen har ofta vinstkrav och utdelning till 

ägarna men det ända syftet är ändå inte att gå med vinst utan att tillgodose ett behov i 

samhället. Det är därför av vikt vid studier av statliga ägda bolag att notera att 

verksamhetens syfte och mål sträcker sig utöver affärsmässighet och vinstintresse. 

(Thomasson, 2013) Affärsverk har också en mix av ekonomiska och samhällsmässiga 

mål (Larsson och Stahl, 1990) men till skillnad från statligt ägda bolag är fokusen på de 

samhällsmässiga målen större i affärsverken. Enligt statens offentliga utredningar 

(2007:78) är anledningen till högre samhällsfokus hos affärsverken att de trots sitt eget 

resultatansvar fortfarande är en del av en myndighet där huvudmålen är att bevaka ett 

samhällsintresse och bedriva politik. Det finns också en skillnad i de ekonomiska målen 

då de statligt ägda bolagen får ett större fokus på att drivas med ett vinstintresse än vad 

affärsverken har. Ett aktiebolag drivs i vinstsyfte där vinsten ska komma ägarna till del 

och ledning ställs till svars för uppnått resultat. Detta innebär att en bolagisering av en 

myndighets affärsverksamhet bildar tydligare fokus på att verksamheten drivs för att 

göra ett så stort resultat som möjligt. 

 

Enligt statens offentliga utredningar (2007:78) förändras även villkoren för beställning 

av tjänster för affärsverken i och med en bolagisering. En bolagisering av ett affärsverk 

vilken fungerade som resultatenhet kan vid en första anblick indikera på att inga större 

förändringar sker. Detta i den mening att affärsverken redan innan bolagisering lämnade 

anbud på samma villkor som vilken annan leverantör som helst och därför redan befann 

sig i en konkurrenssituation. Den stora förändringen menar statens offentliga 

utredningar (2007:78) ändå ligga i att de förvaltande myndigheterna inte längre besitter 

möjligheten att direkt styra affärsverken. Innan bolagisering agerade affärsverken under 

myndigheternas uppdrag vilket innebar att affärsverken skulle utöver affärsmässig 

avkastning bidra till den förvaltande myndighetens mål vilket innebär att verksamheten 

i resultatenheterna också följdes upp mot de övergripande politiska målen. Tidigare var 

också affärsverken garanter för att myndigheterna fick anbud. En bolagisering av ett 

affärsverk innebär att vad myndigheterna tidigare kunde beordra fram vid behov nu 

alltid måste beställas fram via avtal. Detta resulterar även i att andra leverantörer får det 
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enklare att konkurrera, då direkt kontakt mellan myndighet och affärsverk elimineras 

och konkurrens neutraliseras. 

 

Tabell 2. Sammanfattande tabell: bolagisering. Egen illustration.  

 

3.2 Företagsstrategi 

Roos et al. (2004) beskriver att det inom strategiområdet finns en rad begrepp vilka alla 

är viktiga att förklara för att förstå vad en företagsstrategi faktiskt innebär. Dessa 

begrepp kan ha olika betydelse för olika personer och organisationer beroende på i 

vilket sammanhang de används men författarna har skapat definitioner som de anser 

vara allmänna. Begreppen är vision, strategi, affärsidé, och överordnade mål. Ett 

företags vision beskrivs likt den framtidsbild företaget ska utvecklas mot. Visionen 

utgör alltså vad företaget hoppas uppnå i framtiden samt vad de ska sträva efter och ter 

sig olika för olika former av företag. Visionen utgör också ramarna för utformning av 

strategier och mål samt finns till för att engagera och motivera de anställda inom 

företaget. För att sträva mot sin vision menar Bengtsson och Kalling (2012) att företaget 

måste styra verksamheten i rätt riktning genom olika strategier. En strategi är ett i 

förväg uttalat tillvägagångssätt för hur företaget ska agera och förhålla sig till viktiga 

frågor rörande verksamheten. Vidare menar Roos et al. (2004) att en strategi grundas på 

principer vilka består i antagandet att företag arbetar för att maximera avkastning. 

Strategin ses som ett planerat, rationellt och kreativt handlingssätt för att uppnå hög 

avkastning och den syftar till att anpassa organisationen till dess omgivning. 

Företagsstrategin är en samordning av ett företags mest betydelsefulla mål, riktlinjer 

och aktiviteter. Om strategin är välformulerad ska den fungera som ett redskap för att 

till exempel fördela resurser och identifiera behov. En affärsidé talar om vad företagets 
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verksamhet går ut på och hur ett företag vill utmärka och särskilja sig i förhållande till 

dess konkurrenter. Överordnande mål eller strategiska mål berättar vilka mål som är 

viktigaste att uppnå för företaget och sträcker sig i regel över flera år.  

 

Enligt Bengtsson och Kalling (2012) kan företag oavsett konkurrenstryck klara sig 

bättre eller sämre än branschsnittet och menar att företagen, för att klara sig så bra som 

möjligt, måste skapa en klar generisk strategi. Den generiska strategin bygger på att 

företaget konkurrerar genom de två viktigaste kalkylposterna, kostnad eller pris, med en 

så kallad lågkostnadsstrategi eller differentieringsstrategi. En lågkostnadsstrategi går 

enligt Roos et al. (2004) ut på att uppnå kostnadsledarskap där företaget försöker hålla 

nere kostnaderna för att ligga under konkurrenterna i pris. Lägre kostnader kan företaget 

uppnå genom exempelvis stordriftsfördelar eller effektivare produktionsprocesser. 

Differentiering däremot innebär att företaget istället försöker erbjuda kunderna något 

mer än sina konkurrenter och därför kan ta ett högre pris än sina konkurrenter. 

Differentiering uppnås genom att sätta kvalitativa särpräglar på sina produkter likt unikt 

design, teknologi eller kundservice. Bengtsson och Kalling (2012) menar att det är 

viktigt att välja en klar inriktning för strategin då företag annars kan fastna i mitten och 

varken erbjuda ett lägre pris eller något unikt. Den generiska strategin kan variera för 

olika avdelningar och produkter men styr fokusen i företaget och vilka prestationer som 

ska prioriteras. 

 

Driver (2014) menar att många organisationers personal, förutom personalen i de allra 

minsta organisationerna, ofta är omedvetna om vad företagets strategi är. Då dagens 

organisationer mestadels arbetar i en komplex omgivning är det svårt för den enskilde 

personen att förstå företagens strategier fullt ut. För att kunna skapa optimala strategier 

är det nödvändigt att hitta verktyg för att skapa en gemensam förståelse för de 

strategiska beslut som tas i en organisation. Författaren poängterar några punkter som är 

viktiga att tänka på när ett företag ska formulera sina strategier. Strategier måste vara 

enkla och klara för att anställda i företaget ska ha en chans att förstå dessa. Strategier 

ska också fokusera på att förbättra företagets kärnkompetenser. Driver (2014) menar att 

90 % av alla strategier som ett företag använder sig av har en liten påverkan på företaget 

eftersom innebörden och förståelsen för samspelet mellan strategierna är bristfälligt.  
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Speculand (2014) menar att den största utmaningen gällande strategier inte är att 

formulera dem utan att implementera dem. Författaren menar att dagens ledare inte har 

kunskapen som krävs för att implementera en strategi på rätt sätt. Vanligtvis när en 

strategi är skapad delegerar ledningen ut ansvaret för att implementera denna och lägger 

sedan sin fokus på något annat. Men om ledningen inte bryr sig om att implementera 

strategin är det svårt att motivera övriga anställda till att göra detta på egen hand. En 

strategi handlar om att göra rätt val medan att implementera en strategi handlar om att 

utföra rätt handlingar. Författaren ger ett antal rekommendationer för implementeringen 

av en strategi till företagens ledningar och det är att de ska stanna kvar i hela processen 

och följa upp, kommunicera och kontrollera processen kontinuerligt vilket kan göras 

genom bland annat prestationsmätningssystem. De ska också vara ödmjuka inför 

eventuella förbättringar som kan behöva justeras i strategin för att implementeringen 

kanske inte blir som de trodde i ledningsrummet. Det är även viktigt att se till att 

organisationen är förberedd för den nya strategin och har rätt verktyg att hantera den.  

 

Tabell 3. Sammanfattande tabell: företagsstrategi. Egen illustration.  

 

3.3 Prestationsmätningssystem 

Vid strategiimplementering finns det enligt Anthony och Govindarajan (2007) ett antal 

styrinstrument och kontrollsystem företagen kan använda sig av. Ett utav dessa är 

prestationsmätningssystemet vilket är en mekanism som ökar sannolikheten för att en 

organisation framgångsrikt ska kunna implementera sin företagsstrategi. 

Prestationsmätning fungerar likt ett kontrollsystem för verksamheten där strategin bryts 

ner i delmål vilka konkretiseras genom mätbara indikatorer på nyckelprestationer vilka i 

sin tur följs upp gentemot uppsatta mål för att analysera verksamheten. För att förstå 

vad som ingår i ett prestationsmätningssystem har vi valt att ta fram en egen modell. I 
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denna del av den teoretiska referensramen presenteras först en kort beskrivning av 

varför företag använder sig av prestationsmätning och sedan beskrivs ett 

prestationsmätningssystem utifrån de tre delar som återfinns i figur fyra nedan.  

 

 

Figur 3. Prestationsmätningssystem. Egen illustration. 

 

Enligt Bento et al. (2014) skapas ett prestationsmätningssystem i syfte att uppnå 

överenstämmelse mellan strategi och beslut, effektiv resursfördelning samt aktiviteter 

för att upprätthålla goda resultat och öka aktieägarnas värde. Att implementera ett 

prestationsmätningssystem är en avgörande faktor för att varje organisation ska ha en 

chans att lyckas i en omgivning som ständigt förändras. Detta har medfört ett ständigt 

ökat intresse bland forskare för området. Enligt Kristensen et al. (2013) är utvecklingen 

av ett konsekvent prestationsmätningssystem vilket stöder ett företags strategi något 

som kräver en väldefinierad och grundlig process. Neely et al. (2000) skriver att 

processen för att välja vilka mål och mått företaget ska använda sig av är väldigt viktig, 

inte minst eftersom det tvingar ledning och chefer att vara tydliga med deras 

prioriteringar av prestationer och relationen mellan dessa. Tydligheten exponerar och 

ger möjlighet till att lösa eventuella åsiktsskillnader. Enligt Lambert (2001) kan 

prestationsmätningssystem, om utformat på ett sunt sätt i förhållande till företagets 

strategi, hjälpa chefer att ta beslut vilka kan gynna verksamheten både nu och i 

framtiden.  
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3.3.1 Mål  

Rouillard (2009) beskriver ett mål likt ett slut med exakt och konkret resultat mot vilket 

du är villig att satsa din ansträngning. Vilken typ av insats och hur mycket som behövs 

är alltid relaterat till målet i sig, vad som är viktigt är att kunna identifiera och väga 

kostnads- och intäktsrelationen. Vidare hjälper planering och analys av åtagandena för 

att nå målet till att faktiskt göra så. Anthony och Govindarajan (2007) menar att ett 

företags övergripande mål sätts på ledningsnivå vilka sedan bryts ner på resten av 

organisationens nivåer. Att använda ett prestationsmätningssystem blir ett sätt för 

ledningen att implementera strategin och få individernas mål att följa, eller åtminstone 

inte motverka, företagets mål. Målkongruens är enligt författarna överensstämmande av 

mål där individers kortsiktiga agerande följer samma riktning som organisationens 

långsiktiga mål. Målkongruens genom prestationsmätning hoppas uppnås genom att 

målen bryts ned till delmål vilka sedan konkretiseras genom nyckeltal. Enligt Forslund 

och Jonsson (2007) ska varje mått ha ett mål i syfte att fungera motiverande och vara 

användbart för uppföljning av verksamheten. Att sätta mål på företagens mått menar 

även Bowersox, Closs och Cooper (2007) vara viktigt för att urskilja förbättring i 

produktivitet där faktisk prestation jämförs med uppsatt mål. 

 

3.3.1.1 Målsättning och kommunikation 

Vem som sätter ett mål menar Rouillard (2009) vara av avgörande betydelse för 

resultatet då målen har en stark effekt på motivationen och det då är viktigt att målen 

sätts av någon som förstår effekterna av dem. Utan personligt engagemang och 

ansträngning kan målen inte uppnås. Både den som sätter mål och de som ansvarar för 

de uppgifter vilka leder till prestation måste vara motiverade att göra vad som är 

nödvändigt för att nå målet. Simons (2000) menar att chefer, för att kunna arbeta utifrån 

företagets strategier, måste förlita sig på medarbetarnas förmåga och initiativ. Med 

hänsyn till detta blir det väldigt viktigt att medarbetarna ges en klar och tydlig bild av 

vilka mål företaget har och vad de innebär. Enligt författaren blir det viktigare och 

svårare ju mer en organisation växer att kommunicera ut dessa mål, i och med det ökar 

också vikten av mätning och kontroll av företagets prestationer för att ha koll på om 

målen uppnås. Ordóñez, Schweitzer, Galinsky och Bazerman (2009) poängterar även 

vikten av att inte ha för många mål då vissa i så fall lätt ignoreras, likaså är en fastställd 

tidshorisont på ett mål avgörande men denna måste också vara korrekt. Utan lämplig 

tidshorisont kan den bestämda tiden skapa problem genom att, exempelvis, kortsiktiga 

mål kan egga till kortsiktigt beteende vilket inte är i linje med företags långsiktiga mål.  
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3.3.1.2 Ambitionsnivå och karaktär 

Lindvall (2011) menar att ett givande ambitionsmål är ett mål vilket är svårt att uppnå 

men samtidigt är uppnåeligt.  Är målet för svårt att nå kan det göra att medarbetarna inte 

ens försöker, då det i dessa fall kan kännas lönlöst, medan ett för lättuppnåeligt mål 

minskar i sin tur ambitionsnivån. Det är därför viktigt att målen nyckeltalen bygger på 

är anpassade efter organisatorisk nivå, aktivitet och individ. Även Tracy (2001) menar 

att ett företag ska sätta både individuella och organisatoriska mål för att kunna spåra och 

följa prestationer. Bowersox et al. (2007)  menar att om inte exakt mål sätts bör 

prestationer i alla fall jämföras med tidigare års prestation. Vidare menar Tracy (2001) 

att de mål vilka sätts bör vara tydliga, specifika, detaljerade och nedskrivna. Enligt 

Rouillard (2009) resulterar nedskrivna mål i en uttryckligare avsiktsförklaring. Att 

skriva ner målen styrker åtagandet istället för att bara drömma om att nå målen. Ett mål 

ska inte vara vagt eller allmänt, likt “vi ska tjäna mer pengar” utan konkret, påtagligt 

och något som tydligt går att se i sitt sinne. Riktigt formulerade mål ska, enligt Forsberg 

och Olsson (2004), vara mätbara för att kunna analyseras, vara tidsbestämda för att ge 

indikation på när de är uppnådda, ha ett syfte för att visa vad som ska åstadkommas 

samt ha en egenskap uttryckt i storlek eller enhet.  

 

Kärnegenskaperna i ett effektivt mål är, enligt Locke och Latham (2002), specificitet 

och svårighetsgrad samt målens effekt på individ, grupp och organisationsnivåer. 

Effekterna utav målsättning menar författarna ofta vara väldigt tillförlitliga och om 

effekterna inte blir som beräknat beror det oftast på någon felaktighet. Misstag vilka 

leder till fel inom målsättning är ifall målet inte matchar måttet för prestationen, inte 

skapar tolkbar feedback, inte skapar målengagemang, inte mäter medarbetares 

personliga mål, inte förmedlar kunskap om uppdraget eller när det inte finns tillräckligt 

med utbud av olika svårighetsgrader på mål. Ljungberg och Larsson (2012) menar att 

mål som exempelvis 100 % leveranssäkerhet är traditionella mål och att denna typ av 

mål uppmuntrar till fel då de i en del fall blir missvisande. Exempelvis kan en bonde 

som köpt fyra delar till sin traktor anse att leveranssäkerheten är noll om endast tre av 

fyra delar anländer medan företaget som sålt delarna räknar en leveranssäkerhet på 3 av 

4 delar: alltså 75 %. Locke och Latham (2002) menar att specifika och svåra mål med 

beroende variabler i form av kvantitet, kvalitet, tid, kostnader eller arbetsbeteende ökar 

utförandet på såväl individ som organisatorisk nivå. Författarna menar också att 

målformuleringsteori är en av de mest giltiga och praktiska teorierna gällande anställdas 
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motivation. Ordóñez et al. (2009) poängterar dock att det är lika viktigt att inte skapa för 

snäva mål vilket kan förblinda de anställda inför viktiga händelser som uppstår 

orelaterade till målen. Viktigt att tänka på är också risken med att sätta mål men en för 

specifik dimension av ett problem, vilket kan leda till att ansvarig chef ofta misslyckas 

med att se de vidare resultaten av sina direktiv.   

 

3.3.1.3 Sammanfattande tabell 

 
 

Tabell 4. Sammanfattande tabell: mål. Egen illustration.  

 

3.3.2 Mått 

Catasús et al. (2008)  menar att ett mått även kallat nyckeltal är ett värde som numeriskt 

sammanfattar ett förhållande mellan olika variabler. Noterbart är att nyckeltal skiljer sig 

från verkligheten då de inte kan fånga komplexiteten i en organisation fullt ut. Ett 

nyckeltal kan därför ses som en förenkling av verkligheten vilket ibland kan bidra till 

frustration då beslut fattas på denna förenkling av verkligheten. För att benämna ett tal 

som ett nyckeltal måste det finnas ett intresse för talet i organisationen. Olika nyckeltal 

kan ha olika innebörd för olika människor vilket innebär att det är avgörande att från 

början definiera vad nyckeltalet innebär för att skapa en allmän förståelse. Enligt 

Kristensen et al. (2013) ska måtten vara länkade till de prestationer vilka är avgörande 

för företagets framgång samt innehålla en mix av historiska, nutida och framtida värden. 

För att fånga hela företagets prestation ska måtten börja på ledningsnivå och sedan flyta 

ned på alla företagets anställda. Catasús et al. (2008) presenterar vissa “ideal för 

nyckeltal” för att de ska fungera så bra som möjligt oavsett vad det är för typ av tal det 

rör sig om: nyckeltalen ska vara enkla att förstå, enkelt att förstå hur de kan förbättras, 

vara svåra att manipulera, lätta att ta fram data ifrån, vara relevanta och inte ha 
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allvarliga biverkningar på verksamheten, de ska gå att jämföra över tid, vara lätta att 

tolka samt ha en viss mätprestation.  

 

Van der Stede, Chow och Lin (2006) beskriver att det finns två sätt att se på 

omfattningen vid val av nyckeltal i ett prestationsmätningssystem. Det ena är att ett stort 

antal olika nyckeltal ökar systemets komplexitet vilket försvårar för chefernas 

förståelse. Det kan också försvåra fastställandet av hur viktiga de olika måtten är samt 

vilka åtgärder som bör vidtas utan att dessa blir motstridiga. Catasús et al. (2008) 

skriver även de att ett begränsat antal nyckeltal är nödvändigt för att systemet inte ska 

bli oöverskådligt. Det andra sättet att se på prestationsmätningssystemens omfattning är 

dock likt Van der Stede et al. (2006) menar att företag med mer omfattande system 

presterar högre än de med ett mindre omfattande. Enligt författarna gäller detta oavsett 

vilken generisk strategi företaget har vilket innebär att ett ökat antal nyckeltal gynnar 

företagets prestation. Det är dock alltid viktigt att prestationsmätningen måste matcha 

företagets valda strategi för att vara effektfullt. Catasús et al. (2008) erkänner att ett stort 

antal nyckeltal kan vara givande om de används likt kontroll- och varningsklockor om 

något är på väg att gå fel, då dessa mått inte kräver lika mycket analys som nyckeltal av 

målstyrande eller belönande karaktär gör. 

 

3.3.2.1 Mätområden 

Bhatti, Awan och Razaq (2013) sammanfattar i sin studie vilka mätområden som är 

vanligast, vilka är: finansiellt, flexibilitet, om de anställda är tillfredsställda, 

kundtillfredsställelse, säkerhet, miljö och samhälle, lärande och tillväxt samt inom 

logistiken bland annat kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet. I en studie gjord av 

Mapes, New och Szwejczewski (1997) framkommer det att ökad prestation inom något 

av ovan nämnda områden oftast leder till ökad prestation i ett annat område. Exempelvis 

presenterar Bergman och Klefsjö (2012) kundnöjdhet som ett av de vanligaste måtten 

som används gällande mätning i området kvalitet och logistik och att det i 

undersökningar har visat att företag med ett högt nöjdkundindex också presterar högre 

finansiellt. Dock poängterar Mapes et al. (1997) att så inte alltid är fallet och att det i 

vissa fall kan uppstå en trade-off mellan olika nyckeltal. Enligt Anthony and 

Govindarajan (2007) beror ett företags fokus på de olika mätområdena på vilken strategi 

företaget använder sig av. Exempelvis framkom det i en studie av Kumar, De Grosbois, 

Choisne och Kumar (2008) att företag som använder sig av strategin total guality 

management (TQM) oftast använder en mer processorienterad prestationsmätning. De 
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nyckeltal som företagen lägger störst fokus på återfinns oftast inom områdena kvalitet 

och kundtillfredsställelse. Enligt Arif-Uz-Zaman and Nazmul Ahsan (2014) är det 

vanligast använda områdena för prestationsmätning exempelvis inom lean och supply 

chain: kostnad, ledtid, kvalitet och flexibilitet. Meyer (2002) menar att nyckeltal inom 

olika områden inte alltid korrelerar med varandra, utan istället för att gå hand i hand 

drar nyckeltalen sig i olika riktningar.  

 

3.3.2.2 Mäta processproduktivitet 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är viktigt att mäta processer för att ständigt 

kunna förbättra sin verksamhet vilket enligt Jonsson och Mattson (2011) är en av 

logistikens huvudpunkter. Rust och Huang (2012) menar att mätning av produktivitet i 

processer är något mer komplicerat för tjänsteföretag än för producerande företag. I 

avvikelse från standardperspektivet där produktivitet endast är behandlat likt ett mått på 

ett företags output, menar författarna att tjänsteproduktivitet ska användas som en 

strategisk beslutsvariabel. Grönroos och Ojasalo (2004) menar att produktivitet är ett 

koncept använt för att hantera produktionseffektivitet i tillverkande företag. Konceptet 

som sådant blir alltför begränsat för tjänster, vars produktionsprocesser är mindre 

systematiska och där kunderna har betydligt större delaktighet än i tillverkande 

produktionsprocesser. Enligt Bowersox et al. (2007) är produktivitet relationen mellan 

output i form av varor, utfört arbete eller producerade tjänster och mängden input eller 

resurser utnyttjade för att producera outputen. Om inputen kan bli identifierad och 

matchad till rätt mängd output kan produktivitetsmätningen bli rutin även i 

tjänsteföretag. Författarna menar dock att logistikchefer ofta har problem med att mäta 

produktivitet av arbetskraft även om det kan bli mätt på många olika sätt. De vanligaste 

sätten är genom kostnad för arbetskraft, arbetade timmar eller antalet enskilda 

medarbetare.    

 

Grönroos och Ojasalo (2004) och Jonsson och Mattson (2011)  menar att det finns en 

trade-off mellan produktivitet och kvalitet vilket är ett av problemen Mapes et al. (1997) 

anger vid utvecklingen av ett välfungerande prestationsmätningssystem. Enligt 

Grönroos och Ojasalo (2004) är det normalt endast mätningar av partiell produktivitet 

som erhålls och ingen kontroll över den globala produktiviteten och dess effekter på de 

ekonomiska resultaten och på kundvärdet. Vad som verkar vara förbättrad produktivitet 

i form av bättre produktionseffektivitet kan visa sig ha en negativ effekt på upplevd 

servicekvalitet, kundnytta och sist det ekonomiska resultatet för företaget.  I tjänster 
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måste effekter på kvalitet och intäkter skapade av förändringar i input i 

produktionsprocessen, likt antal resurser och den resursstruktur som används, även 

räknas in vid produktivitetsmätningen precis som Bowersox et al. (2007) framhäver.  

Grönroos och Ojasalo (2004) nämner att vanliga exempel på produktivitetsmått ofta är 

relationsmått likt utnyttjandegraden (antal utnyttjade timmar/ antal tillgängliga timmar) 

och tjänsteproduktivitet (intäkt från tjänst/ produktionskostnad).  

  

3.3.2.3 Karaktärsdrag 

Enlig Chenhall (2005) är prestationsmätningssystem designade för att mäta finansiella 

och icke-finansiella mått. Finansiella mått, exempelvis kostnad för trasiga orders, 

används oftast, enligt Bento et al. (2014), för ett kortsiktigare perspektiv medan icke-

finansiella, likt medarbetarindex, ses som mer långsiktiga och finns till för att påverka 

ett företags framtida lönsamhet. I en undersökning gjord av Van der Stede et al. (2006)   

konstateras att de företag som inkluderade både finansiella och icke-finansiella mått 

presterar högre vilket innebär att en diversitet i prestationsmätningen är fördelaktig. 

Enligt Lambert (2001) måste måtten i ett prestationsmätningssystem reflektera 

verksamhetens långsiktiga och kortsiktiga effekter för att kunna användas som ett 

hjälpmedel för beslut. I en undersökning gjord av Abernethy, Bouwens och Van Lent 

(2013) förs en diskussion gällande användandet av traditionella finansiella mått och att 

de endast bidrar till ett kortsiktigt fokus. Detta då det i en tidigare undersökning utförd 

av Lambert (2001) uppkom indikationer att dessa mått kan bidra till en närsynthet hos 

chefer och att de bidrar till att chefer fokuserar på “fel saker” för att uppnå ett kortsiktigt 

mål. Abernethy et al. (2013) menar att en chefs närsynthet beror på vilken kombination 

av mått företaget har. Om det visar sig att de finansiella måtten resulterar i ett kortsiktigt 

fokus hos cheferna är det av avgörande vikt att hitta alternativa mått för att få ett 

långsiktigare fokus. Studien visar att icke-finansiella mått oftast bidrar till ett långsiktigt 

fokus men även att vissa finansiella mått, exempelvis avkastning på investeringar, är 

associerade med ett långsiktigt fokus.  

 

Prestationsmått beskriver specifika områden som ett företag måste prestera i. Dessa mått 

kan antingen vara drivande eller släpande vilket i det stora hela innebär att måtten 

antingen är bakåtblickande (släpande) eller ska leda väg framåt 

(drivande).  Karaktäristiskt för släpande mått är fokus på att mäta resultat i slutet av en 

förhandsbestämd period. Normalt sätt fokuserar även dessa mått på historisk data och 

fungerar ofta kontrollerande av verksamheten och indikerar då om något mått överstiger 
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eller understiger ett visst intervall. Exempel på ett släpande mått är 

kundtillfredsställelse. Anledningen till att företag väljer att använda sig av denna typ av 

mått är att de vanligtvis är lätta att identifiera och fånga vilket ses som en fördel. En 

nackdel med måtten är att de är historiska vilket innebär att de inte reflekterar den 

nuvarande situationen och att de saknar förmågan att prognostisera framtiden. 

Karaktäristiskt för drivande mått är förmågan att driva och leda väg för att prestera de 

släpande måtten. Normalt sätt används dessa mått till att mäta interna processer och 

aktiviteter. Ett exempel på ett drivande mått är timmar som spenderas med en kund. 

Anledningen till att företag väljer att använda sig av drivande mått är dess förmåga att 

förutsäga framtiden och kan därför i sin tur hjälpa företaget att justera organisationen 

mot de resultat som uppkommer och fungerar på så vis lärande. Nackdelen med 

drivande mått är att de kan vara svåra att identifiera och samla in samtidigt som de 

bortser från organisationens historia. (Niven, 2006) Enligt Catasús et al. (2008) är 

ändamålet med ett drivande och lärande nyckeltal att skapa en bild över hur saker och 

ting hänger ihop och även förstå att det finns ett samband mellan nyckeltal för att sedan 

framgångsrikt kunna använda denna kunskap för att i framtiden styra mot framgång. 

Till exempel menar författarna att sjukfrånvaron hänger ihop med fler utvecklingssamtal 

och så vidare.  

 

3.3.2.4 Sammanfattande tabell  

 

Tabell 5. Sammanfattande tabell: mått. Egen illustration.  
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3.3.3 Uppföljning 

Neely et.al (2000) menar att ett företags prestationsmätningssystem är baserat på ett 

företags processer, vilka är avgörande för dess strategi.  Enligt Olhager (2013) är en 

återkommande process bas för att lärande, förbättring och effektivisering om 

erfarenheter tas tillvara. Bounds, Yorks, Adams och Ranney (1994) menar att 

förbättring av processer blir mer sannolika om företaget använder ett systematiskt sätt 

för att förändra dessa. Företagens strävan, enligt Olhager (2013), är att förbättra sina 

processer i och med att upptäcka och sålunda lösa problem, vilket möjliggörs genom 

uppföljning av prestationsmätningen. Enligt Ferreira och Otley (2009) utgör 

utvärderingen av prestationer en kritisk del av ett företags kontrollaktiviteter. Neely et 

al. (2000) hävdar att prestationsmätning likt andra styrmedel saknar värde om 

informationen som genereras inte nyttjas korrekt eller om organisationen saknar 

effektiva system för att översätta informationen till effektiva åtgärdsplaner. Bowersox et 

al. (2007) menar också att företag likt inom logistiken kan uppnå kontroll genom 

prestationsmätning om lämpliga standarder för utförande i förhållande till de fastställda 

måtten, för att indikera när prestationerna behöver modifieras eller tillsyn, används. Om 

exempelvis kundnöjdhet skulle sjunka under standard måste cheferna identifiera 

orsaken och utföra åtgärder för att få processen att fungera igen.  

 

3.3.3.1 Ansvar och kommunikation  

Franco-Santos, Kennerley, Micheli, Martinez, Mason, Marr, Gray, och Neely (2007) 

menar att prestationsmätningssystemet innehar fem roller vilka är att mäta prestationer, 

att förvalta företagets strategi, att kommunicera, att påverka beteende samt att lära och 

förbättra. Hur ett företag följer upp sin prestationsmätning påverkar de fyra sistnämnda 

roller som Franco-Santos et al. framhäver. Prestationsmätningen följs enligt Forsberg 

och Olsson (2004) vanligtvis upp en gång i månaden där ledningen, vilka utsett 

ansvariga att utföra förbättringsåtgärder, har som uppgift att kontrollera att det som 

behöver förbättras verkligen genomförs. Enligt Andersson (2013) utövas ansvar av 

chefer på olika nivåer i form av kostnads-, intäkts-, resultat- eller räntabilitetsansvar där 

prestationsmätningen ger en indikation på chefers och avdelningars måluppfyllelse. 

Forsberg och Olsson (2004) menar vidare att om åtgärderna är omfattande kan dessa 

genomföras likt projekt för att enklare säkerställa resursanvändandet och resultat. I och 

med åtgärderna rapporteras framsteg och eventuella problem den ansvarige stöter på. 

Catasús et al. (2008) bekräftar Forsbergs och Olsson resonemang och anger att varje 

nyckeltal, för att fungera väl, måste ha en eller flera ansvariga. Detta då någon vid dåligt 
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resultat måste ta ansvar för att utföra åtgärder men också ta på sig äran vid ett gott 

resultat, då måtten i det fallet fungerar motiverande. Det behöver inte vara endast den 

ansvarige som ska försöka förbättra måttets värde men det är viktigt att denne har 

befogenhet att utföra de åtgärder som krävs. Enligt Forsberg och Olsson (2004) måste 

ledning och chefer, för att skapa tilltro till mål, åtgärder och resultat ständigt 

kommunicera med företagets medarbetare för att kunna bibehålla förståelsen för vad 

som ska göras och varför. Enligt Ferreira och Otley (2009) tenderar chefer att påverkas 

mest av de områden ledningen signalerar likt viktiga, och därför måste även 

kommunikationen dem emellan fungera för att fokus ska läggas vid rätt saker.  

 

3.3.3.2 Stödjande infrastruktur och tolkning 

Prestationsmätningssystemet är oanvändbart om det inte innehåller relevant data och 

stödjande infrastruktur. Stödjande infrastruktur kan variera från enkla datasystem till 

sofistikerade datasystem som inkluderar insamling, jämförelse och analys. Den 

stödjande infrastrukturen inkluderar också de anställda som är nödvändiga för att 

supporta befintliga system. (Franco-Santos et al, 2007) Datasystemen behövs alltså för 

att fysiskt mäta, jämföra och hantera ett företags övergripande prestationer. (Gosselin, 

2005) Forsberg och Olsson (2004) beskriver att det oftast, speciellt inom större 

organisationer, finns datastöd för insamling och rapportering av nyckeltalens data. 

Mätvärdena redovisas ofta i målrapporter i form av grafer och diagram vilket underlättar 

kommunikationen av resultaten. Uppföljning av prestationsmätning ser ofta olika ut 

mellan företag, men vanligt är att den ansvarige för nyckeltalen samlar in och lagrar 

data från den operativa verksamheten för att sammanställa faktabaserat underlag. Högre 

instanser vilka ansvarar för företagets mål analyserar sedan underlaget för att finna 

trender och variation vilket leder till sammanfattande bedömningar om analys och 

eventuella åtgärder.  

 

Enligt Catasús et al. (2008) är det inte helt lätt att tolka informationen 

prestationsmätningen ger. Det är inte alltid företaget vet om en förändring av ett 

nyckeltal är bra eller dåligt eller om förändringar kan ha skett trots att ett tal är konstant. 

Inte heller är det alltid lätt att veta vad företaget bör tänka på kan ha påverkat 

nyckeltalet vid analys. Författarna menar att ett kritiskt förhållningssätt vid hantering av 

nyckeltalsanalys är nödvändig för att inte hamna i en mekanisk vana där informationen 

analyseras utan att någon vet vad den innebär. En metod för att uppfatta orsakerna till 

förändringar i nyckeltal och om dessa i så fall är beräkningstekniska- eller 
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verksamhetsrelaterade, är att bryta ner nyckeltalen till sina minsta beståndsdelar och 

bygga kunskap om hur verksamhetsförändringar påverkar delarna.     

 

3.3.3.3 Sammanfattande tabell  

 
Tabell 6. Sammanfattande tabell: uppföljning. Egen illustration.  

 

3.4 Teoretisk modell 

I figur 5 nedan presenteras relationen mellan delarna bolagisering, företagsstrategi och 

prestationsmätningssystem i syfte att bidra med en helhetsbild av den teori som använts 

i denna studie. Modellen visar också en sammanfattning över viktiga begreppen som 

finns med i studien vilka förklarar de områden vi har studerat. Ett byte av 

organisationsform från affärsverk till statligt ägt bolag innebär en förändring av 

verksamhetens förhållanden. Denna förändring har en effekt på företagets strategi då 

denna ska anpassas efter företagets omgivning. Ett prestationsmätningssystem finns i 

sin tur till för att hjälpa till att implementera företagets strategi och måste därför 

anpassas efter denna och på så sätt påverkas därför utformningen och utförandet av 

prestationsmätningssystemet vid en bolagisering. Pilarna i modellen representerar hur 

de olika koncepten påverkar varandra. Modellen kommer vidare att användas i analysen 

där de olika delarna delas upp utefter vilken problemformulering som ska besvaras. De 

två understa delarna i modellen (företagsstrategi samt prestationsmätningssystem) 

används vid analys av den första problemformuleringen och den övre delen av modellen 

(bolagisering) används vid analys för den andra problemformuleringen.  
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Figur 4. Teoretisk modell. Egen illustration. 



  
 

38 

4 Empiri  

I detta kapitel presenteras den empiriska data vilken samlats in i studiens syfte. genom 

kvalitativa intervjuer gjorda på företagen Infranord, Svevia och Swedavia. Kapitlet är 

uppdelat efter företag där först allmän fakta om verksamheten presenteras. Därefter 

kommer en beskrivning av företagsstrategin och sedan följer en beskrivning av hur 

arbetet med prestationsmätningssystemen för att implementera strategin går till vilken 

är uppdelad efter beståndsdelarna mål, mått och uppföljning. Beskrivningen av hur 

respondenterna anser att prestationsmätningssystemen och företagsstrategin påverkats 

av bolagiseringen är invävt i texten under de övriga delarna. I slutet av empirikapitlet 

följer också fyra sammanfattande tabeller över de tre företagen.  

 

4.1 Infranord  

Den första januari 2010 bolagiserades affärsverket Banverket Produktion, då en del av 

myndigheten Banverket, och det helägda statliga bolaget Infranord bildades. (Infranord, 

2015) Infranord underhåller spåranläggningar och utför även järnvägsrelaterade om- 

och nybyggnationsprojekt. Bolaget äger även en omfattande maskinpark och tillverkar 

järnvägstekniska produkter och komponenter. 2014 hade bolaget cirka 2100 anställda 

utspridda på olika etableringar i hela Sverige. Infranord har kunder främst i Sverige men 

även i Norge och Danmark och merparten av dessa kunder är offentliga aktörer som 

exempelvis Trafikverket vilket innebär att bolaget arbetar mycket mot offentlig 

upphandling. (Infranord, 2014) Offentlig upphandling innebär att valet av vilken 

leverantör den offentliga sektorn väljer att använda sig av ska ske på affärsmässiga 

grunder, det vill säga den leverantör som tillhandahåller den bästa produkten/tjänsten 

till de bästa villkoren. (Konkurrensverket, 2015) 2014 omsatte bolaget 3956 MSEK och 

resultatet efter skatt blev 17 MSEK vilket var en klar förbättring gentemot 2013 då 

resultatet efter skatt slutade på -162 MSEK. (Infranord, 2014) Enligt respondent 1 är 

Infranords organisation uppbyggd utifrån två regioner i Sverige och Infranord Norge. 

Utöver dessa finns även ett antal stödfunktioner likt bland annat maskinenheten, 

säkerhet och hållbarhet samt ekonomi. Under de två regionerna samt maskinenheten 

sitter arbetsplatschefer, platschefer och sist projektledare. Infranord har inte längre ett 

uttalat transportpolitiskt uppdrag att utföra däremot beskrivs föremålet för bolagets 

verksamhet i deras bolagsordning. (Infranord, 2015)  
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Under affärsverkstiden styrdes bolagen med hjälp av regleringsbrev. Regleringsbreven 

är dokument med förhållningsregler och information om vad myndighetens uppdrag är 

och erhålls från staten. Idag har staten en portfölj för de bolag dem äger där istället 

formulerade principer för hur dessa bolag ska styras finns, med ambitionen att staten 

ska vara en professionell och institutionell ägare (Regeringen, 2015e) För samtliga 

statligt ägda bolag sätter staten som ägare tre finansiella krav vilka innefattar avkastning 

på eget kapital, soliditet och utdelning. De långsiktigt finansiella målen beslutas i dialog 

mellan ägare och bolag och beslutas sedan på bolagsstämman varje år (Regeringen, 

2015f) medan bolagens hållbarhetsmål beslutats av respektive styrelse och ska enligt 

staten vara ett fåtal uppföljningsbara strategiska mål. (Regeringen, 2015g).  

 

4.1.1 Företagsstrategi 

Enligt respondent 1 innebär bolagiseringen en enorm kulturmässig och affärsmässig 

resa och det Infranord arbetar hårt med nu är att försöka öka affärsmässigheten, då det 

inte har varit en självklar del av verksamheten likt för andra företag.  Även respondent 3 

som var närvarande under bolagiseringen berättar att bolaget innan bolagiseringen inte 

tänkte affärsmässigt eller kostnadsmässigt och att detta tankesätt är svårt att ändra, ”Det 

sitter i väggarna, det går ju inte bara att säga att nu gör vi såhär och så gör folk så. Det 

är en process och en omställning som är oerhört svår och det tar tid”. Respondent 3 

menar ändå att det är mycket mer resultatfokus i verksamheten än tidigare och att 

bolaget försöker efterlikna andra privata aktörer i branschen. Den största skillnaden 

uppstod för två år sedan, då bolaget fick en ny VD, innan dess befann de sig i något av 

ett mellanläge och det har saknats rätt kompetens och medvetenhet tidigare. Respondent 

1 berättar också att det var efter byte av VD saker började hända. Det är idag stor fokus 

på finansiella mål och en förståelse för att bolaget finns till för att tjäna pengar och att 

de inte är en sysselsättningsverksamhet längre menar respondent 1. Respondent 1 

berättar att Banverket anslagsfinansierades och då Banverket Produktion var en 

underdivision användes samma pengar där, även om tanken var att de skulle bära sina 

egna kostnader. Efter att arbetat ett år på Infranord, som då redan bolagiserats, fick 

respondent 1 frågan om hur mycket pengar de hade kvar i anslaget för investeringar. 

”Men förut var det ju samma pengar, det var som höger och vänsterfickan” säger 

respondent 1 och menar att det alltid fanns mer anslag att få förr vilket är svårt att vänja 

sig av med.   
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Respondent 2 menar att den största skillnaden i strategin är tydligheten och 

ansvarsfördelningen. Även om det inte är någon större skillnad i produkten bolaget 

levererar sedan bolagiseringen har ledarskapet internt förändrats mycket. Respondent 2 

menar att det är mycket mer direkt ansvar och rak kommunikation idag. ”Alla vet vem 

som är ansvarig framförallt vet den ansvarige om att den är det”. Respondent 2 menar 

vidare att bolagisering resulterat i att konsekvenserna hårdnat för dåligt resultat och att 

organisationen arbetar för att ta lärdom av fel på ett annat sätt. Detta styrker respondent 

3 som menar att verksamheten under myndighetstiden inte hade krav på samma sätt som 

bolaget har idag. Myndigheten fick sitt anslag, och för det skulle dem upprätthålla en 

god standard där resultatet blev att staten fick en välfungerande anläggning men det 

kostade mycket pengar. I och med avregleringen får beställaren mycket mer järnväg för 

pengarna på grund av trycket från konkurrenterna, men de får inte heller mer än vad de 

betalar för. Tidigare gjordes ofta extra arbete för att något fel uppmärksammades även 

om det inte var akut att lösa då. Det görs i viss utsträckning än idag men nu får bolaget 

inte betalt för det extra arbetet och det är något dem arbetar för att eliminera. 

 

Respondent 2 berättar att det idag är mindre jobb på flera enheter och mer direkta 

arbetsuppgifter med större områden för platscheferna och smidigare administration. 

Bolaget har en betydligt större lönsamhetsfokus med mindre slack, de arbetar med 

effektiviteten men har inte kommit så långt som de vill än. Enheterna såg omedvetet till 

sina egna intressen förr vilket var väldigt svårkontrollerat men det har blivit bättre sedan 

bolagiseringen menar respondent 2.  Bolaget arbetar med att försöka skapa en struktur 

för att vara konsekventa och använda modeller för arbetet. Tidigare menar respondent 2 

att det inte var lika noga utan att tillvägagångssätt ofta ändrades. Den avgörande orsaken 

till förändringen i strategi beror på ändrat ledarskap.  

 

Respondent 3 berättar att den stora strategin för att bygga och underhålla järnvägen har 

blivit mycket mer fokuserad. ”Tidigare var strategin mer flummig. Vi ska bygga och 

underhålla järnväg punkt slut. Förut var det, vi ska vara innovativa, vi ska skapa värde 

hit och dit, man hade väldigt allmänna ord som folk inte kunde relatera till och som jag 

inte tror folk kunde ta till sig heller”. Fokuseringen har framkommit de två senaste åren 

och arbetet har blivit mer klart och tydligt 
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Visionen för Banverket Produktion, vilken återfinns in årsrapporterna 2008 samt 

Infranords vision som återfinns i årsrapporten från 2014 presenteras i tabellen nedan.  

 

Vision Banverket Produktion 2008  Vision Infranord 2014  

”Banverket Produktion ska vara Nordens 

ledande entreprenör avseende 

järnvägstekniska tjänster och 

entreprenader” 

(Banverket Produktion, 2008 s. 7) 

”Infranord är- och uppfattas som- 

marknadens mest konkurrenskraftiga 

järnvägsentreprenör i termer av 

kundnytta, säkerhet, hållbarhet och 

lönsamhet” 

(Infranord, 2014 s. 4) 

 

Nedan återfinns den formulerade affärsidén för Banverket Produktion 2008 samt dagens 

affärsidé. 

 

Affärsidé Banverket Produktion 2008  Affärsidé Infranord 2014 

”Banverket Produktion levererar 

kompletta järnvägstekniska tjänster och 

entreprenader med Norden som bas. 

Genom utveckling och samverkan med 

kunder och andra aktörer bidrar vi till en 

säker, punktlig och miljöanpassad trafik”. 

(Banverket Produktion, 2008 s. 7) 

”Infranord bygger och underhåller 

järnväg” (Infranord, 2014 s. 4) 

 

Respondent 1 berättar att det inte fanns någon strategi tidigare, eller att den fanns men 

inte var synlig eller pratades om. Det är en viktig del i arbetet inom bolaget idag att 

försöka synliggöra vision, affärsidé och strategi för att förtydliga bolagets uppdrag. 

Respondent 1 berättar att bolaget fick nya strategiområden år 2010 efter bolagiseringen 

vilka de arbetar med för att uppnå sin vision och dessa är nu:  

 Säkerhet  

 Finansiellt  

 Kund/marknad  

 Medarbetare  

Enligt respondent 1 använder företaget treåriga affärsplaner vilka upprättas av varje 

avdelning och i dessa får varje avdelning redovisa sin egen styrning med mått och så 
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vidare. VD Lars Öhman skriver i årsrapporten 2014 att kvalitet och kompetens är 

grundläggande förutsättningar för att Infranord ska kunna vara med och konkurrera men 

att konkurrenskraftiga priser är nyckeln för framgång. Då Trafikverket, vilka väljer 

leverantörer under offentlig upphandling, står för 76 % av Infranords totala omsättning 

2014 konkurrerar Infranord framför allt om pris. (Infranord, 2014) Enligt respondent 1 

är fortfarande kvaliteten viktig då bolaget vill att kunderna ska bli nöjda och välja att 

arbeta med dem igen.  

 

4.1.2 Mål  

Idag har Infranord olika interna mål för respektive nyckeltal som mäts i organisationen 

berättar respondent 1. På övergripande nivå återfinns ett tiotal mål inom 

strategiområdena säkerhet, finansiella, medarbetare och marknad/kund vilka sedan bryts 

ner på lägre nivåer. Inom områdena säkerhet och finansiella finns det uttalade mål ända 

ner på platschefsnivå. Respondent 2 anger att målen som Infranord har idag inte 

förändrats så mycket sedan bolagiseringen men att vissa områden har fått större fokus 

exempelvis lönsamheten. Även respondent 3 bekräftar att lönsamheten fått ett större 

fokus och menar att det har blivit en större resultatfokus på bolaget. Gällande personliga 

prestationsmål anger respondent 1 att de inte har några sådana. Med detta menar 

respondenten att prestationsmål avser mål som kan vara bonusgrundande eller som kan 

fysiskt mätas. Istället sätts individuella mål på respektive medarbetare på 

medarbetarsamtal som denne har med sin chef en gång per år. Enligt respondent 3 kallas 

dessa mål personliga mål och kan variera från ett till tre stycken, vilka är skilda från 

bolagets nyckeltal, per medarbetare. Respondent 1 poängterar också att även om 

cheferna inte har några exakta ekonomiska prestationsmål så har de ändå en budget att 

följa och är medvetna om vilket resultat de förväntas leverera. Respondent 2 berättar att 

de under hela sin tid på bolaget har haft medarbetarsamtal med personlig målsättning en 

gång per år.  

 

Respondent 1 berättar att ambitionsnivån för mål och nyckeltal på övergripande nivå 

beslutas av VD i samråd med CFO och chefscontrollern. Respondent 1 poängterar att 

det givetvis förkommer en diskussion med medarbetare på lägre nivåer gällande 

rimlighet i ambitionsnivån men att de inte får vara med och besluta själva vilken 

ambitionsnivå deras egna mål ska ha. De övergripande målen bryts sedan ner på 

respektive enhet samt område och de enheter som skapat egna nyckeltal, utöver de 

övergripande nyckeltalen, fastställer sedan sina egna målnivåer för respektive nyckeltal 
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menar respondent 1. Exempelvis säger respondent 3 att de på dennes enhet vid beslut 

om ambitionsnivå på målen funderar på vad som är rimligt. Om de till exempel vill 

mäta utnyttjandegraden för en maskin resoneras lämpligt mål fram med hjälp av 

faktorer som maximalt antal spårmeter som är möjliga, tidigare stillestånd, hur mycket 

spårmeter som körs i dagsläget osv. Personal på lägre nivåer involveras även i 

målsättningen då det även här sker en diskussion gällande rimligheten på 

ambitionsnivån. Respondent 1 säger att de tidigare hade mål för att uppnå något till 100 

% vilket de insett inte fungerat så bra då ambitionsnivån blir alldeles för hög. 

Respondenten säger ”för att det räcker att du halkar av banan pytte lite så är det målet 

kört. Vi hade ett hållbarhetsmål internt som vi ville uppnå till 100 % och det var ju 

sådär måttligt roligt i februari när det inte riktigt gick så bra”. Motivationen försvinner 

om målet redan från början är kört. Dock menar respondent 1 att det ibland är svårt att 

sätta en rimlig ambitionsnivå och att de gällande icke-finansiella mål avgör nivån på att 

de ska förbättra sig gentemot förgående år.  

 

Tidshorisonten för de olika målen varierar på vilken nivå målen finns på men generellt 

är de övergripande nyckeltalen satta med en tidshorisont på ett år internet menar 

respondent 3. Respondent 1 säger att det tidigare var uppdelat på långsiktiga mål men 

att det då inte fanns någon definition på vad ett långsiktigt mål innebar. Vidare berättar 

respondent 1 att de mål som finns idag inte byts ut bara för att bolaget har uppfyllt dessa 

utan att de kan ligga kvar. Anledningen är att det är viktigt att ibland uppnå ett mål för 

att det som respondent 1 säger ”är viktigt att visa sina segrar.” Målen ses över varje år 

i budgetprocessen och ibland kan det vara aktuellt att lägga till något mål om det finns 

indikatorer på att något område exempelvis sjukfrånvaro börjar gå dåligt. Tanken med 

målen är dels att de ska möjliggöra benchmarking mellan olika enheter för att de ska 

veta hur de ligger till inom de olika områdena vilket Infranord har introducerat på 

senare år och fortfarande arbetar med för att nå hela vägen fram. En annan sak som 

Infranord arbetar med är att tydliggöra vilka mål som hänger ihop med vilka nyckeltal 

och vad som påverkar vad för att även medarbetare som inte har en bakgrund inom 

ekonomi ska förstå sammanhanget. Detta påverkar givetvis hur bolaget väljer att 

kommunicera ut vilka mål som finns vilket respondent 1 säger är en stor utmaning för 

dem. Detta beror på att de är ett stort bolag med anställda över hela Sverige vilket gör 

att det inte går att samla alla för en träff. Respondent 3 menar att då varje arbetsplats två 

gånger per år ska ha arbetsplatsträffar är tanken att de mål som finns på respektive 
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arbetsplatsområde ska kommuniceras ut. Så fungerar det i alla fall på lägre nivåer och 

respondent 1 menar att det är viktigt att även exempelvis teknikerna ska förstå hur deras 

arbete påverkar de olika målen som finns.  Respondent 1 säger att dessa träffar sker 

månadsvis på högre nivåer. Respondent 2 menar att sättet för hur Infranord 

kommunicerar ut sina mål till medarbetarna inte har förändrats något nämnvärt utan att 

det är via intranätet, mail och arbetsplatsträffar men menar också att 

kommunikationsvägarna har blivit något rakare då ledarskapet har blivit tydligare.  

 

Idag har Infranords styrelse prioriterat fyra externa målområden där strategiska mål 

presenteras och sedan har dessa strategiska mål brutits ner i delmål för vad de ska uppnå 

varje år i respektive målområde. I årsredovisningen från 2014 framhävs tydligt vilka 

mål som är viktiga för bolaget i respektive område. Dessa kommer dock genom krav 

från staten och de är de interna strategiområdena vilka används för styrning av 

verksamheten. De finansiella målen för Infranord, precis som för andra statligt ägda 

bolag, görs gällande bolagets soliditet (33 %), avkastning på eget kapital (16 %) samt 

utdelning (50-70 % av nettovinsten). Hållbarhetsmålen som Infranords styrelse har tagit 

fram är formulerade som nollvisioner vilka är noll arbetsplatsolyckor, noll negativ 

avvikelse från planerat ekonomiskt resultat, boll fall av diskriminering och etiska 

oegentligheter samt noll miljöolyckor. (Infranord, 2014).  

 

4.1.3 Mått 

Respondent 1 berättar att Infranord använder sig internt av ett tiotal övergripande 

nyckeltal som återfinns i områdena säkerhet, finansiella, marknad/kund och 

medarbetare. Respondent 1 anger att dessa områden kan efterliknas ett balanced 

scorecard. Nyckeltalen inom det finansiella området är flest och står för cirka 50 % av 

det totala antalet. Övriga 50 % är fördelade över de tre andra områdena. Dessa nyckeltal 

är som sagt övergripande för hela koncernen och används sedan på nivåer längre ned. 

Samtliga fyra område mäts ner på regioner och arbetschefsområde medan de finansiella 

och säkerhetsinriktade nyckeltalen mäts ända ner på platschefsområdena. Under 

platscheferna finns arbetsledare vilka i dagsläget inte har några nyckeltal eller mäts. 

Respondent 1 menar att Infranord inte har kommit så långt i dagsläget men att det 

arbetar för att nå dit. Respondent 1 säger: ”att om de övergripande måtten finns på 

lägre nivåer, idag ner till arbetschefsområdena, går de att hitta hela vägen upp på 

koncernnivå.” Tanken är enligt respondent 1 att det ska finnas en röd tråd och 
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transparens i de nyckeltal Infranord har valt att använda sig av så att dessa nyckeltal 

genomsyrar hela organisationen. Respondent 2 menar att de interna övergripande 

nyckeltalen inte förändrats något nämnvärt sedan denne började. Det är inom ungefär 

samma område Infranord har sina nyckeltal, dock anger respondenten att nyckeltalen 

renodlats något och blivit något färre sedan bolagiseringen. Processen för hur 

nyckeltalen tas fram har även den varit ungefär samma menar respondent 2. 

 

De övergripande nyckeltalen bestäms centralt genom att VD, CFO och chefscontrollern 

för koncernen har ett strategimöte varje år där de tar fram förslag på nyckeltal som 

sedan förankras i ledningsgruppen och slutligen klubbas igenom hos styrelsen. Enligt 

respondent 3 har de på sin enhet möjlighet att själva bestämma vilka nyckeltal de vill 

använda sig av och mäta på respektive region/enhet utöver de övergripande nyckeltalen 

som fastställs på ledningsnivå. Beslut om vilka mått som slutligen används görs hos den 

regionala ledningen. Då respondent 3 enhet är en producerande enhet i Infranord är de i 

dagsläget på gång att ta fram mått som är mer produktionsanpassade vilka är lämpligare 

för deras enhet. Respondent 3 berättar att det tidigare inte funnits mått för hur resurser 

utnyttjas vilket resulterat i att en maskin har hyrts ut, utan att någon vet hur mycket 

arbete som utförts. Svårigheterna för deras enhet är att ta fram nyckeltal som enkelt går 

att mäta och som går att tolka. Respondent 3 säger: ”Nyckeltalen i sig är inte problemet, 

utan du måste kunna mäta det på något vettigt sätt så att man förstår skillnaden. Att 

okej nu gör vi något värdeskapande eller nu gör vi det inte.” Respondent 3 styrker även 

att de på sin avdelning använder de nyckeltal som beslutats centralt men är osäker exakt 

på vilka dessa mått är.  

 

Respondent 1 menar att det är viktigt att inte ha för många nyckeltal och hävdar även att 

måtten inte bör vara statiska. Att mäta något som inte rör sig till exempel kundnöjdhet 

anser respondent 1 också vara viktigt men anser även att detta inte ses som ett nyckeltal 

då det endast mäts en gång om året. Respondent 1 anser att när företag använder 

nyckeltal ska det gå och se trender, måtten ska alltså vara rörliga och hävdar även att det 

är lätt att mått och mål blandas ihop. Att hitta rörliga nyckeltal är en utmaning och det är 

viktigt att beakta att måtten ska visa en trend och att det ibland tar lång tid innan en 

förändring syns vilket Infranord märkt exempelvis när det kommer till att hitta ett mått 

för att mäta mångfald. Med detta medföljer utmaningen att hitta intressanta nyckeltal 

som säger bolaget någonting. Vilka nyckeltal som är viktiga i Infranord kan också bero 
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på vad som händer i bolaget till exempel menar respondent 1 att om det skulle visa sig 

att personalen blir sjuk ofta så uppmärksammas sjukfrånvaron som ett nyckeltal och 

plockas upp som nödvändigt att mäta och följa upp. Respondent 2 säger att de på 

övergripande nivå inte använder sig av produktivitetsmått och menar att de finansiella 

nyckeltalen är de som är mest användbara. När det kommer till finansiella och icke-

finansiella mått har Infranord en kombination av dessa men överhängande finansiella. 

Mått inom områdena säkerhet och medarbetare är till exempel icke-finansiella. 

Respondent 1 menar att det finns en tendens till att använda mer finansiella mått då 

dessa är lättare att mäta. En annan faktor som är viktig vid val av nyckeltal är att måtten 

ska gå och jämföra mellan enheterna i Infranord vilket innebär att de använder mått som 

exempelvis omsättning per anställd. Vad respondent 1 tycker Infranord har gjort bra är 

de försöker sålla bort mått och fundera på vad som är viktigast för den egna 

organisationen och mäta för att nå långsiktiga framgångar.  

 

4.1.4 Uppföljning 

Enligt respondent 1 följs nyckeltalen upp månadsvis ner till regionnivå vilket görs via 

en månadsavstämning där respondent 1, CFO och VD träffar varje regionchef 

tillsammans med deras ekonomichefer och controllers. Respektive avstämning är två 

timmar lång och där diskuteras de viktigaste nyckeltalen som behöver ses över. Bolaget 

arbetar bara med nyckeltalen inom de interna områdena säkerhet, finansiella, 

marknad/kund och medarbetare på det här sättet till arbetschefsnivå vilka ligger under 

regionerna men inte ner på platschefsnivå eller projektledare. Tanken är att de 

månadsavstämningsmöten vilka hålls med regionerna även ska hållas med alla 

arbetscheferna men än så länge har det bara applicerats på en utav regionerna.  

 

På platschefsnivå ser mätning och uppföljning något annorlunda ut. Även på den här 

nivån hålls möten månadsvis men dessa möten behandlar inte nyckeltal på samma sätt. 

Här diskuteras snarare budget och avvikelser vilket gör att det blir mer finansiella tal 

som följs upp men även vissa nyckeltal gällande säkerhet då det är en så viktig del utav 

verksamheten. Enligt Respondent 1 ska även de hållbarhetsmål, vilka fastställs av 

styrelsen i bolaget följas upp och utvärderas av staten som ägare. I Infranords fall 

innebär det deras fyra externa, strategiska mål inom områdena säkerhet, lönsamhet, etik 

och miljö. Enligt respondent 1 rapporteras framgången i dessa mål kvartalsvis till 

ägarna. Även om dessa mål rapporteras menar respondent 1 att det snarare är de interna 
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områdena de styr sin verksamhet efter vilka är säkerhet, finansiella. kund/marknad och 

medarbetare. Respondent 3 berättar att de individuella målen som sätts för varje 

medarbetare följs upp under medarbetarsamtalen vilka hålls en gång per år. 

Medarbetarsamtalen är skilda från lönesamtalet och här går medarbetare och närmsta 

chef igenom hur det gångna året gått och sätter upp nya mål för nästkommande år. 

Medarbetarsamtalen har enligt respondent 2 inte påverkats nämnvärt sedan 

bolagiseringen. 

 

Respondent 1 beskriver vidare att det inte använder något enhetligt datasystem för att 

mäta och följa upp mått och mål utan att många olika system används vilket 

respondenten 1 anger som en av bolagets svagheter. Ekonomiavdelningen samlar ihop 

informationen från de övriga avdelningarna och regionerna och sammanställer 

resultaten av mätningen. För att förenkla bolagets uppföljning berättar respondent 1 att 

de använder sig av ett kodningssystem där de nyckeltal vars mål uppnås tillfredställande 

presenteras likt gröna och de som inte uppnås är röda. Är talen röda diskuteras en 

handlingsplan och hur trenden ser ut framöver. Enligt respondent 1 är 

åtgärdsprocesserna vid röda tal ”respektive chefs ansvar”. Ansvarig chef får ta fram en 

handlingsplan och sedan rapportera effekterna. Presentation av handlingsplan sker under 

månadsavstämningarna och godkänns eventuellt av VD och andra närvarande, om 

godkänd, rapporteras sedan effekterna av handlingsplanen på nästa avstämning. 

Respondent 2 menar att ansvarsfördelningen har blivit tydligare sedan bolagiseringen 

och att den ansvarige har större vetskap om vad denne förväntas uppnå. 

 

Resultaten utav de interna målen Infranord använder kommuniceras, enligt respondent 

1, ut via dialogmöten var sjätte vecka på huvudkontoret. Respondent 1 säger: ”och då 

visar ju vi alla dom här fyra. Så vi försöker visa samma hela tiden så man lär sig” och 

menar med detta att det är viktigt att påminna medarbetarna om de fyra strategiska 

områdena. På lägre nivåer kommuniceras resultaten ut av respektive chef efter 

månadsuppföljningen. I Banverket Produktions årsredovisning från 2008 var 

arbetsplatsträffarna huvudform av kommunikation i uppföljningsarbetet. I 

medarbetarundarsökningen vilken utfördes redan innan bolagiseringen framkom i 

uppföljningen att Banverket Produktion hade medarbetare vilka trivdes i stort men att 

ledarskap, delaktighet och målkvalitet behövde förbättras. Alla enheter fick då skapa 

handlingsplaner vilka skulle följas upp en gång i kvartalet. Respondent 2 menar att 
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verktygen för kommunikation inte förändrats nämnvärt sedan bolagiseringen men att 

ledning och vissa chefer har rakare och tydligare kommunikation. Respondent 3 berättar 

vidare att deras vilja att börja följa upp produktiviteten kommer hjälpa till att skapa 

förståelse för att det är något de måste bli bättre på och också göra det enklare att 

jämföra och mäta sig med konkurrenter.  

 

4.2 Svevia 
Den första januari 2009 bolagiserades affärsverket Vägverket Produktion, då en del av 

myndigheten Vägverket, och det helägda statliga bolaget Svevia bildades (Svevia, 

2015). Svevia är en entreprenadverksamhet som bygger och sköter om vägar och 

infrastruktur vilket innebär att de både utför nybyggnationer samt sköter om drift och 

underhåll för Sveriges vägar, broar och anläggningar. De är specialister inom asfalt och 

har cirka 2000 medarbetare utspridda på 129 platser i Sverige. Deras kunder är främst 

offentliga aktörer som exempelvis Trafikverket, vilket innebär att de arbetar under 

offentlig upphandling framför allt, men de har även en liten del privata kunder. 2014 

omsatte bolaget 6933 MSEK och de gjorde ett resultat efter skatt på 188 MSEK vilket 

var en förbättring sedan 2013 då resultatet efter skatt slutade på 57 MSEK. (Svevia, 

2014) Svevia bedriver verksamhet i hela Sverige och deras organisation är uppdelad i 

divisioner: Drift, Anläggning, Beläggning, Maskin och Fastighet. Under divisionerna 

sitter sedan, enligt divisionschefen, 32 arbetschefer och under dessa projektledare. 

Utöver divisionerna finns även stödfunktioner likt ekonomiavdelningen.  Även Svevia 

likt Infranod saknar transportpolitiska mål sedan bolagiseringen men har en beskrivning 

av föremålet för bolagets verksamhet i bolagsordningen. (Svevia, 2015)  

 
4.2.1 Företagsstrategi 

Divisionschefen berättar att en utav de största skillnaderna med att idag vara ett bolag 

var att företaget under myndighetstiden inte förstod, det satt inte i kulturen, att företaget 

existerade för att tjäna pengar. Utvecklingschefen berättar vidare att bolaget nu har 

påbörjat en affärsmässig väg. Tidigare har verksamheten delvis varit en 

anslagsverksamhet och även om det påstås att affärsverken arbetade under konkurrens 

var det fortfarande mycket kontakt mellan Vägverket Produktion, idag Svevia, och den 

huvudsakliga kunden Vägverket, som det hette då. ”Förut var man ju liksom två fickor 

på samma brallor och då var de inte så noga med att fakturera, vi var ju ändå där så då 

kunde vi fixa det där på en gång”. Det menar utvecklingschefen vara en viktig 

omställning vilken Svevia kämpar idag med, att allt arbete ska faktureras. 
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Chefcontrollern bekräftar detta och berättar då pengarna kom från samma ställe kunde 

det bli att personalen, när de ändå var på plats, fixade andra saker som sedan inte 

fakturerades. En viktig styrnings- och kulturmässig skillnad divisionschefen nämner 

angående faktureringen var att det tidigare alltid löste sig med pengafrågan då 

affärsverket var en del av Vägverket. Visade det sig då att det blev fel när Vägverket 

Produktion levererade till Vägverket uppstod en, vad divisionschefen benämner, 

”intressant intern process”. Krävde exempelvis Vägverket Produktion mer betalt för 

utfört arbete av Vägverket hamnade detta kravet slutligen hos en gemensam chef i 

myndigheten. Divisionschefen säger ”det var ju samma organisationsnummer. Det är 

ju jätte jobbigt att stämma sig själv.” För att avgöra vem som hade rätt var det ett 

internt tvisteråd som fick avgöra hur kostnaden skulle fördelas, vilket oftast resulterade i 

att kostnaden delades rakt av.  

 

Utvecklingschefen berättar att när ett affärsverk bolagiseras kastas bolaget ut lite i den 

kalla verkligheten vilket han menar att Svevia då inte var riktigt påklädda för. Vidare 

poängteras att detta är någonting företaget måste ha respekt för och utvecklingschefen 

menar att övergången till att bli affärsmässiga inte sker på en natt. Historiskt sett har det 

fokuserats mer på sysselsättning, då var språkbruket att vi måste sysselsätta folk och där 

har kraven förändrats idag. Att Svevia idag är ett bolag menar driftschefen resultera i att 

resultatfokuseringen står högst i kurs. I dagsläget har cheferna resultatlön och om de 

inte levererar ett tillfredställande resultat är det inte roligt att vara kvar i organisationen. 

Under affärsverkstiden däremot då fick personerna ändå vara kvar, ”tidigare på 

produktionen så upplevde jag ju inte att om man var en underpresterare, då fick man ju 

inte göra något annat, ombedd att lämna organisationen eller liksom hittade en 

lämpligare roll, det hände inte”. Ansvaret är också mer decentraliserat och en chef idag 

är fullt ut ansvarig för allt. Divisionschefen menar att det är en väldig skillnad att driva 

på med kniven på strupen gällande resultatet hela tiden och att detta blir en chock för 

många. ”Vi var 2800 anställda 2009 och nu är vi ju 1900. Och visst, vi har gått ner lite 

grann i volym absolut. Men inte så mycket”. Även om det är större ansvar på lägre 

nivåer arbetar bolaget enligt chefscontrollern för att skapa enhetlighet i arbetet. Förr 

fanns det exempelvis i varje litet driftområde en vägmästare ”han har ju liksom varit 

kung i sitt eget lilla kungarike och skött det här lilla området på sitt sätt. Sen att det låg 

ett område fem mil bort det spelade ingen roll”. De hade inget samarbete och då gäller 
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det nu att få dem här att jobba på samma sätt och chefscontrollern menar att de har 

kommit en bit på vägen men att det fortfarande finns mycket mer att göra. 

 

Divisionschefen berättar vidare att dennes chef under myndighetstiden hade sagt att 

organisationen drivs av ett ädlare syfte och därför inte behöver ha någon resultatlön för 

att göra en bra prestation. Därför menar divisionschefen att de kände sig lite usla då de 

ens frågade om att införa resultatlön. ”Man tog lite fint upp: att även om det är fult med 

resultatsystem, eftersom alla andra konkurrenter har det, så kanske det kan vara bra för 

oss också?”. Men nu har ett resultat-lönesystem införts, detta gäller dock inte dem som 

jobbar i stödfunktionerna. Förändringen initierades lite när bolaget bildades av 

dåvarande VD. Denna VD hade dock egentligen ingen branscherfarenhet utan tillsattes 

för att utföra de första krypande stegen i transformeringen från en myndighet till ett 

bolag. Sedan tre år tillbaka, berättar utvecklingschefen, har bolaget nu en branscherfaren 

VD vilken är mer konkret om affärsmässighet och vet vad som gäller. 

Utvecklingschefen säger ”Vi började publicera en sådan här rankninglista för resultat, 

och det kan jag väl säga också är en skillnad, det har ju blivit betydligt mer 

transparant. Den tog vi ju fram med tryck från den nya Vd:n, förut var det ju liksom 

locket på. Ja hur det gick det var ju konfidentiellt. Gubbarna ute på byggena visste ju 

inte själva hur det gick och det har ju ändrats”. 

 

När det gäller affärsidén och visionen berättar utvecklingschefen att dessa inte ändrats 

mer än några ord sedan bolagiseringen. Vision och affärsidé för Vägverket Produktion 

2008 och för Infranord 2014 presenteras nedan och är tagna från respektive 

årsredovisning.   

 

Vision Vägverket Produktion 2008  Vision Svevia 2014  

”Vi ska bli nummer ett i norden när det 

gäller att bygga och sköta om vägar och 

infrastruktur” 

(Vägverket Produktion, 2008 sida 1.) 

”Svevia ska bli nummer ett i norden när 

det gäller att bygga och sköta om vägar 

och övrig infrastruktur” 

(Svevia, 2014 sidan 6.) 
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Affärsidé Vägverket Produktion 2008  Affärsidé Svevia 2014  

”Vi är ett entreprenadföretag som genom 

bra service och aktivt samarbete med våra 

kunder levererar högsta kvalitet när det 

gäller att bygga och sköta om vägar och 

infrastruktur i Sverige” 

(Vägverket Produktion, 2008 sida 1.) 

”Svevia är entreprenadföretaget som 

genom bra service och aktivt samarbete 

med sina kunder och leverantörer 

levererar rätt kvalitet vid byggande och 

skötsel av vägar och övrig infrastruktur” 

(Svevia, 2014 sidan 6.) 

 

I årsrapporten från 2008 finns ingen uttalad övergripande företagsstrategi för Vägverket 

Produktion. Något som är väldigt nytt i strategin idag enligt utvecklingschefen är de 

fyra strategiområden företaget ska arbeta utifrån vilka även bekräftas av Svevias 

årsrapport från 2014:  

 

 Specialisering som innebär fokus på kärnverksamheten. 

 Affärsmässighet som innebär att bolaget ska bedriva en kultur mot lönsamhet.  

 Operationell effektivitet som innebär att bolaget ska uppnå lägre kostnader och 

högre kvalitet.  

 Omfamna kunden som innebär att Svevia ska erbjuda en högre service och vara 

en trygg partner.  

Chefscontrollern berättar att specialisering är det område bolaget valt att fokusera mest 

på. Tidigare berättar driftchefen att affärsverket hade en organisation vilken var 

geografiskt organiserad då exempelvis drift-, underhåll- och anläggningsverksamheten 

hade samma chef beroende på geografisk placering. Divisionschefen säger att ”då 

smutsar man liksom siffror och resultat så man kunde inte direkt se, är det drift som går 

bra eller anläggning som går bra eller dåligt eller hur det nu gick”. Därför har de nu 

specialiserat sig och fokuserar stenhårt på att inte ta sig an projekt vilka de inte bedömer 

att de har kompetens för. Svevia kollar idag: vad är det vi är duktiga på? Vad klarar vi 

och var levererar vi ett bra resultat? Eftersom två tredjedelar av företagets försäljning är 

mot Trafikverket är det därför enligt utvecklingschefen främst pris som används vid 

konkurrens, sen försöker naturligtvis företaget, vid exempelvis försäljning till kommun 

hålla tiderna och god kvalité men anläggningsbranschen har väldigt låga marginaler 

vilket gör att det främst är pris som konkurreras med även när det inte är offentlig 

upphandling. Svevia försöker genom sin specialisering trycka på att bli världsbäst på 

vissa saker. Affärsmässigheten blir mer utav en kulturfråga och att få företaget att tänka 
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lönsamt. Chefscontrollern menar att omfamna kunden innebär att de ska tänka ur 

kundens perspektiv och kunna förklara varför de kommer med det de gör, exempelvis 

om det ligger ett fjärrvärmerör i vägen vilket inte nämnts i kontraktet, måste Svevia då 

hänföra till det för att visa på ändring och tilläggsarbete. Operationell effektivitet går ut 

på att arbeta med de interna kostnaderna och för högre kvalitet genom att försöka finna 

enhetliga och effektiva metoder och processer för resursutnyttjande.  

 

Enligt chefscontrollern arbetar bolaget på en mindre övergripande nivå med affärsplaner 

vilka är på ett år medan de strategiska planerna är på tre till fem år. De tar fram 

strategiplanerna på koncernnivå men sedan får varje enhet göra sin affärsplan där de kan 

bryta ner de övergripande målen i strategin. Utvecklingschefen berättar även 

entusiastiskt om deras nya koncept Sveviakompassen, vilket är en sammanställning av 

förbättringsaktiviteter bolaget arbetar med som är uppdelade efter de fyra 

strategiområdena: specialisering, affärsmässighet, operationell effektivitet och omfamna 

kunden. Divisionschefen säger ”det är ju alltid svårt att skilja på vad är ett mål, vad är 

ett mätetal och vad är en aktivitet? Men då har vi satt det där riktigt tydligt också 

tränar vi på att bli bäst i klassen.” Bolaget har därför, för att utveckla verksamheten, 

tagit fram ett antal förbättringsaktiviteter, berättar utvecklingschefen, vilka de olika 

enheterna ska utföra. Dessa aktiviteter presenteras i Sveviakompassen med vad 

aktiviteten innebär och vem som är ansvarig för att utföra den. Vidare berättar 

divisionschefen att dessa aktiviteter inte är direkt kopplade till några mål eller mått. 

Strukturen för Vägverket Produktion var upplagd på ungefär samma sätt men stoppade 

då mycket högre upp i organisationen och var vad divisionschefen benämner ”en hyfsad 

skrivbordsprodukt”.  

 

4.2.2 Mål 

Divisionschefen anger att det på övergripande nivå finns en koncernstrategi med 

övergripande mål som exempelvis de långsiktiga finansiella målen och 

hållbarhetsmålen, vilka staten kräver. Respektive division får sedan skapa sin egen 

affärsplan med egna mål vilka speglar den egna verksamheten. Divisionschefen har på 

sin avdelning delat upp målen i fyra målområden vilka han på rak arm har svårt att 

komma ihåg men nämner ledarskap och säkerhet som två av dem och säger ”ja, jag 

glömmer ju några”. Målen som bryts ner i bolaget är alltså inte fördelade utefter de fyra 

övergripande strategiska områdena. Divisionschefen och chefscontrollern berättar att 

det övergripande finansiella målet från staten, gällande avkastning på eget kapital, bryts 
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ner på respektive division och sedan vidare ner i organisationen för att respektive del 

ska vara medvetna om vilket resultat de förväntas generera. Chefscontrollern berättar att 

de finansiella målen på respektive division sätts på koncernivå beroende på hur lätt eller 

jobbigt divisionen har att tjäna pengar. Vidare berättar chefscontrollern att företaget 

snarare använder sig av olika aktiviteter än mål på lägre nivåer men att det givetvis 

finns mål också. Utvecklingschefen säger att strukturen för hur Svevia jobbar med 

prestationsmätning har blivit annorlunda då aktiviteterna i Sveviakompassen har fått ett 

större fokus och det är tydligare för vilka nivåer och kategorier dessa aktiviteter tillhör. 

Respektive division eller arbetschefsområde har enligt utvecklingschefen kanske ett 

tjugotal aktiviteter som är grupperade efter de fyra övergripande strategiområdena och 

chefscontrollern anger att dessa aktiviteter ofta är väldigt specifika och tydliga. Svevia 

har också mål på individnivå berättar utvecklingschefen som sätts mellan medarbetare 

och närmsta chef på det årliga medarbetarsamtalet som alla i verksamheten har.  

 

Gällande ambitionsnivån på mål menar divisionschefen att denna har höjts sedan 

bolagiseringen. Tidigare, då bolaget var Vägverket Produktion, fanns det ingen 

medvetenhet om att det faktiskt gick att tjäna så mycket pengar som bolaget faktiskt gör 

idag berättar divisionschefen. När nya chefer, som kom från den privata sidan, började i 

bolaget efter bolagiseringen ökade denna medvetenhet och ambitionsnivån höjdes. 

Divisionschefen säger: ”Det är ju bara att lägga upp ribban. Det är som att hoppa 

höjdhopp, har man ingen ribba så är det inget roligt samtidigt lägger man ju inte upp 

den på 1,5 meter och ser vem som hoppar högst över”. Med detta menar 

divisionschefen att det är viktigt att lägga ambitionsnivån på en rimlig nivå för vad som 

passar bolaget. Sedan bolagiseringen säger divisionschefen att det har varit en väldigt 

hög fokus på att mäta interna kostnader vilket inneburit att det också har funnits 

knivskarpa mål för dessa mått. Chefscontrollern anger att målet är att respektive enhets 

omkostnader i förhållande till omsättningen inte ska överstiga 5 %. Divisionschefen 

bekräftar att det har varit av största vikt att inte överstiga målet för att då tvingas ta till 

åtgärder som kan leda till uppsägningar osv.  

 

Den interna affärsplanen har en tidshorisont på tre år medan de interna monetära målen 

har en tidshorisont på ett år. Målområdena har än så länge varit desamma sen bolaget 

ändrade efter bolagiseringen men om det uppstår ett behov kan givetvis mål ersättas 

eller tas bort menar divisionschefen. Divisionschefen berättar att Svevia idag inte har så 
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många kvalitetsrelaterade mål som exempelvis leveransprecision. Anledningen till detta 

är svårigheten att hitta mål som fungerar i den bransch bolaget är verksamma i. 

Exempelvis då det kommer till noll avvikelser vid en slutbesiktning anser 

divisionschefen att det oftast är helt omöjligt att uppnå och att de fel som uppdagas 

oftast resulterar i ett bättre slutresultat för kunden och säger ”annars riskerar vi ju att 

leverera överkvalité på det vi har och det är ju onödigt.” För att kommunicera ut de mål 

Svevia har idag till sina anställda berättar divisionschefen att de använder de interna 

affärsplanerna samt Sveviakompassen där alla aktiviteter finns nedskrivna. 

Affärsplanerna och Sveviakompassen hittas på intranätet och kommuniceras aktivt ner 

till arbetschefer och projektledare för att dessa ska vara medvetna om vilka mål och 

aktiviteter de förväntas uppnå. Ett annat sätt att kommunicera ut mål är enligt 

chefscontrollern den interna rankinglista som finns på varje arbetschef där de får reda på 

vilket resultat de förväntas uppnå på sitt arbetschefsområde.   

 

De övergripande finansiella målen sätts av staten och har sedan 2009 varit ungefär 

desamma anger utvecklingschefen och chefscontrollern och berättar vidare att de 

övergripande hållbarhetsmålen beslutas av Svevias styrelse och sedan godkänns av 

staten. Chefscontrollern anger att de övergripande finansiella målen från staten är att 

avkastning på eget kapital ska vara minst 13 %, vilket 2009 var 15 %, soliditeten i 

bolaget ska överstiga 30 % vilket 2009 var 33 % samt att utdelningen ska ligga 

någonstans mellan 50-75 % vilket inte var ett mål 2009. Det övergripande finansiella 

målet är enligt Svevias årsrapport (2014) att avkastning på eget kapital ska uppgå till 

minst 13 %, vilket överensstämmer med ett av de mål som chefscontrollern anger. I 

årsrapporten från 2014 återfinns också de hållbarhetsmål som staten kräver att bolagen 

själva sätter vilka är att arbetskadefrekvensen ska sjunka med mer än 10 % per år, 

koldioxidutsläppen ska minska med 10 % till år 2020 samt att avtalstroheten ska vara 

100 % år 2016.  

 
4.2.3 Mått 

Chefscontrollern berättar att Svevia är, som nämnt ovan i strategiavsnittet, uppdelat i 

fyra strategiska områden: specialisering, affärsmässighet, operationell effektivitet och 

omfamna kunden. Gällande mått/nyckeltal på övergripande nivå så återfinns dessa 

framför allt i kategorierna affärsmässighet och operationell effektivitet. Specialisering är 

något som är svårt att mäta. Divisionschefen och chefscontrollern poängterar båda att 

det framför allt är finansiella mått som används i organisationen. Divisionschefen 
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berättar att bolaget sedan 2011, då nuvarande VD började, har strukturerat om sin 

resultaträkning utifrån hur resultatet genereras i bolaget. Bolaget har nu en likadan 

strukturerad resultaträkning på varje nivå för att tydliggöra hur varje projekt, 

arbetschefsområde, regioner och divisioner genererar sina intäkter och kostnader. 

Tanken är, berättar chefscontrollern, att de finansiella måtten ska vara samma för hela 

bolaget så att samtliga nivåer mäts på samma sätt.  Viktiga nyckeltal som används är 

rörelsemarginal, kassaflöde och interna kostnader.  

 

Chefscontrollern och utvecklingschefen nämner att en stor skillnad från tiden på 

Vägverket Produktion är att Svevia idag använder prestationsmått som ligger till grund 

för ett belöningssystem vilka återfinns på arbetschefsområdena. Utvecklingschefen 

menar att förutom att bolaget har strukturerat om sin resultaträkning så använda bolaget 

ungefär samma nyckeltal innan bolagiseringen skillnaden är att kunskapen och intresset 

kring de nyckeltal som användes då inte fanns vilket det gör idag. Till exempel berättar 

utvecklingschefen om en händelse före bolagiseringen: ”det var en som fick fel siffror 

och kunde hålla en presentation i tio minuter med några andra siffror. Det var ändå 

ingen som begrep någon skillnad”. Divisionschefen bekräftar att ungefär samma 

nyckeltal användes men att det tidigare var mycket mer fokus på prognosresultat. Det 

mättes då vad projekten trodde att de skulle leverera vilket divisionschefen menar 

snarare är som en gissning än en indikation på hur det faktiskt kommer att gå.  

 

För att besluta vilka mått som är aktuella för respektive del i organisationen så gör dels 

divisionscheferna sina affärsplaner som de sedan förmedlar till de olika regionerna, 

arbetscheferna och slutligen projektledarna berättar divisionschefen. På de 

underliggande nivåerna skapas sedan egna affärsplaner dock inte med så många mått 

eller mål utan snarare med aktiviteter i Sveviakompassen som nämnts tidigare i 

strategiavsnittet. En del aktiviteter kan då vara gemensamma för samtliga 

arbetschefsområden och beslutas på en högre nivå men divisionschefen säger också att 

”man har väldigt stor frihet att sätta sina egna aktiviteter för det är inte säkert att alla 

arbetschefer behöver göra samma saker för att öka sin säkerhet till exempel.” Dessa 

aktiviteter beslutas fyra gånger om året för att de ska hållas uppdaterade men 

divisionschefen poängterar även att dessa kan tas bort eller ändras oftare vid behov och 

insikten att aktiviteten inte ger något för Svevia.  
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Divisionschefen berättar, som nämnts tidigare, att Svevia sedan bolagiseringen varit 

väldigt resultatfokuserade, eftersom det inte fanns ett så tydligt fokus för detta innan, 

vilket medfört att intresset för de finansiella måtten har varit stort. Divisionschefen 

berättar vidare att: ”de interna kostnaderna, de mäter vi stenhårt”. Det är inte förrän nu 

de senaste åren som intresset för mer icke-finansiella mått har ökat. Exempelvis säger 

divisionschefen att de just nu på anläggningsdivisionen mäter väldigt hårt och intensivt 

på arbetsskadefrekvensen då anläggning är ett verksamhetsområde som är väldigt 

riskfyllt att arbeta i. Chefscontrollern menar att anledningen till att bolaget väljer att 

mäta arbetsskadefrekvensen så intensivt är för att bolaget ska kunna identifiera vad som 

vanligtvis ligger bakom olyckor för att sedan kunna åtgärda detta. Divisionschefen 

menar att det är viktigt med en tydlighet bland de mått som används och beskriver 

nyckeltal som bilkörning då du håller koll på hastighetsmätaren medan oljemätaren och 

bensinmätaren bara är en indikation på att något behöver åtgärdas eller på att något är 

på tok. De viktigaste nyckeltalen bör vara som hastighetsmätaren, i anläggnings fall då 

framför allt resultat och arbetsskadefrekvens, medan mindre viktiga nyckeltal som 

nöjdkundindex och nöjdmedarbetarindex ska fungera mer som indikatorer.  

 

Chefscontrollern berättar att nöjdkundindex är något som företaget valt att inte fokusera 

på att mäta då Trafikverket står av 60 % av bolagets omsättning. Chefscontrollern säger 

”det är inte så intressant att mäta vad Trafikverket tycker eftersom vi har kundkontakt 

på en mycket högre nivå hos dem”. Detsamma gäller för nöjdmedarbetarindexet då det 

heller inte läggs någon större fokus på att mäta detta då chefscontrollern ifrågasätter vad 

talet egentligen säger. Det går ju att mäta och följa upp men svårigheten är att se nyttan 

med talet. Istället berättar utvecklingschefen att bolaget använder ett nyanställdsindex 

som mäter vad de anställda tycker efter tre, sex och tio månader. En utmaning som 

chefscontrollern nämner gällande mätning är svårigheten att mäta deras interna 

processer och dess effektivitet då de är ett tjänsteföretag. En anledning till detta är 

avsaknaden av ett bra system för att mäta detta. Idag arbetar Svevia väldigt mycket med 

papper för att rapportera in vad som görs ute i projekten vilket inte är så effektivt och de 

undersöker idag hur de skulle kunna digitalisera denna process. Divisionschefen berättar 

innebörden av ett affärsverk som bolagiseras är att färre människor ska göra mer, vilket 

inte går att blunda för, och menar därför det är viktigt att hitta ett bra mått för att mäta 

produktiviteten.  
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4.2.4 Uppföljning 

Chefscontrollern berättar att de stämmer av måtten och de aktiviteter vilka 

arbetscheferna sätter själva i sina affärsplaner fyra gånger per år. Arbetscheferna på 

avdelningarna har dock egen avstämning varje månad. På kvartalsgenomgången berättar 

divisionschefen att de kör avstämning enligt ”farfarsprincipen”. Det innebär att varje 

chefs chef är närvarande. Då är även VD med och där går dem igenom de stående 

punkterna. Det kan vara utstående kundfakturor och tvister och naturligtvis 

resultaträkningen, omkostnadssituationer och liknande. Under avstämningen följs en 

standardagenda där ett primärt samtal mellan varje arbetschef och VD förs där den 

resultatansvariga arbetschefen måste kunna svara på alla frågor rörande dennes 

verksamhet. ”Och då grillar man honom eller henne hårt i det här”. Arbetscheferna har 

även de kvartalsmöten med alla sina projektchefer, alltså dem som är resultatansvariga 

för projekten.  Där går dem igenom sina projekt och sina utomstående kundfordringar 

osv. Det går det hela vägen, så fort bolaget är klart med genomgången på koncernen då 

kan nästa omgång avstämning redan startat ute i projekten eftersom det är så pass kort 

tid med endast tre månader i mellan. Innan bolagiseringen menar divisionschefen fanns 

inte Vd:n, utan då var det generaldirektören, vilken satt på sin höga nivå, endast pratade 

med dem närmaste. Då användes inte farfarsprincipen. ”Och då får du lite av en visklek. 

Och då vet man, då kan du ju styra undan vissa frågor”. Uppföljningen skedde dock 

kvartalsvis även då. Vidare berättar chefscontrollern att officiella bokslut görs tio 

gånger per år och att hållbarhetsmålen samt avtalsfrihet stäms av varje månad, 

miljömålet menar denne är ganska jobbigt att räkna ut då det bygger på hur mycket 

bolaget har köpt in och då de inte har någon bra mätning på det. Chefscontrollern menar 

att de skulle vilja ha mätning på volymen och kunna fånga hur många liter diesel som 

används osv. Arbetsskadefrekvensen följs också upp månadsvis men det rapporteras 

inte in i Svevias egna system utan det är något som heter dia och är en form av 

branschnyckeltal. Svevia har ju även som nämnt individuella mål som följs upp varje år 

på medarbetarsamtalen enligt utvecklingschefen.  

 

Svevia har enligt divisionschefen inget enhetligt affärssystem för mått och mål utan att 

dessa följs semimanuellt. Informationen samlas från olika affärssystem, framför allt det 

ekonomiska, och sammanställs sedan. Divisionschefen berättar att åtgärdsarbetet sker i 

en linjefunktion. Om divisionschefen exempelvis har för hög arbetsskadefrekvens får 

denne själv vidta åtgärder för att avhjälpa detta. ”Och det är klart att om jag inte får 

den där kurvan i en trend i rätt riktning då får dem ju hitta någon annan, en ny 
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divisionschef på sikt”. Tidigare var det så att organisationen hade mycket folk på 

staberna som skulle stödja projekten. På så vis blev det stabernas fel om något gick 

snett.” Jag bygger mina grejor så kan ju staben fixa det där med kvalitén eller miljön 

eller vad det är för någonting”. Det har nu vänts så att det är den som sitter längst ner, 

arbetschefen, har störst del av ansvaret. Arbetschefen får då själv fixa kalkylresurser, 

eller miljöstöd så att han/hon klarar sin verksamhet. Det är ingen idé att ropa uppåt 

längre för det finns inget stöd att få där, det finns ingen som kan hjälpa eftersom de inte 

är bemannade på det sättet. Chefscontrollern berättar att Svevia istället försöker 

standardisera lösningar ”lika problem lika lösning”. Divisionschefen säger också att det 

är viktigt vid uppföljningen att de olika arbetschefsområdena kan jämföras så de kan 

lära sig av varandra och få tips och idéer om hur deras avdelningar kan förbättras. Både 

utvecklingschefen och chefscontrollern anser att alla mått inte är perfekt utformade för 

uppföljning och att måttet gällande koldioxidutsläpp är något märkligt. De anser att det 

istället bör vara utryckt i relation än som i ton likt det är idag. Problemet med måttet 

hävdar respondenterna ligga i att då deras verksamhet ständigt växer är det inte konstigt 

att också koldioxidutsläppen gör det. Hade måttet istället varit i relation med bolagets 

produktion hade det varit mer användbart. Anledningen till att bolaget inte mäter på 

detta sätt idag är avsaknaden av ett tillräckligt bra loggningssystem. 

 

Divisionschefen säger att vid uppföljning av saldo och resultat är det främst om något 

verkar gå fel som åtgärder utförs och att måtten därför främst fungerar som 

alarmklockor. Då följer chefen för den divisionen upp detta genom att ställa frågorna: 

Vad händer? Vad är problemet? Får du inte betalt? och så vidare, sen får analys av 

problemet göras för att se vad som kan göras åt det. ”Det går inte att bara mäta 

resultatet utan att följa upp det, om du inte vet vilka knappar att trycka på eller vilka 

verktyg som behövs för att nå rätt resultat då kan du inte heller utföra några åtgärder 

för att förbättra ett dåligt resultat”. Svevia försöker istället motverka dåliga resultat 

från början genom att använda sig av aktiviteter i sin Sveviakompass berättar 

chefscontrollern. Enligt divisionschefen är en viktig del i bolagets verksamhet 

säkerheten då det är en ganska farlig bransch att arbeta i. Det är därför bolaget anser 

arbetsskadefrekvensen är en viktig del av deras mätning och för att förebygga och 

åtgärda risker har företaget också många förbättringsaktiviteter för att höja säkerheten 

vilka återfinns i Sveviakompassen. På det viset menar divisionschefen att måttet följs 

upp och skapar en aktion för förbättring vilket kan locka och göra möjligt att behålla 
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viktig kompetens men också sänka kostnader om det förebyggande minskar olyckor. 

När det gäller arbetsskadefrekvens jämför sig bolag också med branschen för att veta 

hur de ligger till då Svevia vill vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Vid kommunikation av resultat har bolaget delvis en rankinglista vilken presenteras på 

intranätet. I listan står alla bolagets 32 arbetschefers resultat med för alla att se. Den 

som är bäst är överst och markerad som grön och den som är sämst är underst och 

markerad som röd. Detta är något som verkligen inte fanns innan bolagiseringen menar 

divisionschefen ”Nej men hjälpe mig, då hade man ju blivit stämd”. Divisionschefen 

menar att alla hade blivit jätte arga men menar samtidigt att Svevia finns till för att tjäna 

pengar och att det inte är något som borde döljas. De chefer som är duktiga ska firas och 

dem som är dåliga behöver pushas. Divisionschefen berättar att toleransen för att inte 

leverera ett tillfredställande resultat idag är betydligt mindre än innan bolagiseringen. 

Utvecklingschefen berättar att den ökade transparensen även bidragit till bättre 

kommunikation av resultat genom exempelvis rankninglistan de börjat med på 

intranätet. Förut menar utvecklingschefen att det var mer hysch-hysch och inte någon 

som var ansvarig och visste hur det gick för sin egen enhet vilket faktiskt har 

efterfrågats. Resultat kommuniceras också ut genom Sveviakompassen, vilken också 

hittas på intranätet, där det går att se vilka aktiviteter som är fullföljda och inte berättar 

utvecklingschefen. Aktiviteterna följs upp varannan månad på respektive divisions 

ledningsmöte.   

 

4.3 Swedavia 
Den första april 2010 bolagiserades flygplatsverksamheten i affärsverket Luftfartsverket 

och det statligt helägda bolaget Swedavia bildades (Swedavia, 2015) Swedavia äger, 

driver och utvecklar tio av Sveriges flygplatser som exempelvis Stockholm Arlanda 

Airport och Göteborg Landvetter Airport. 2014 hade bolaget cirka 2400 anställda som 

är verksamma på de tio olika flygplatserna som bolaget äger. Swedavias kunder är till 

skillnad från Infranords och Svevias privata och består av resenärer, flygbolag och 

hyresgäster i bolagets fastigheter. Konkurrenterna består av andra flygplatser som 

försöker attrahera flygbolag till deras flygplatser. 2014 omsatte bolaget 5538 MSEK 

och resultatet landade på 926 MESK efter skatt vilket var en ökning sedan 2013 då 

resultatet var 501 MSEK efter skatt. (Swedavia, 2014) Ekonomichefen berättar att 

Swedavias verksamhet utgår ifrån tre olika marknader: aviationaffären vilken går ut på 

att landa flygplan, flygplatsernas kommersiella verksamhet (butiker, restauranger, 
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parkering osv.) och estate vilken handlar om fastighetsutveckling. Organisationen är 

uppdelad efter Aviation, Commercial och Real Estate, Arlanda Airport, Bromma 

Airport, Landvetter Airport samt regionala flygplatser. Över dessa finns 

koncernfunktioner likt HR och kommunikation. Swedavia har, till skillnad från 

Infranord och Svevia, ett övergripande transportpolitiskt uppdrag från ägarna vilket är 

att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av 

kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser. (Swedavia, 2015)  

 
4.3.1 Företagsstrategi 

Dem två och stora förändringarna strategidirektören upplever sedan bolagiseringen är 

först att det har blivit mer och tydligare målstyrning. Bolaget har satt upp mål vilka är 

tydliga och genomsyrar arbetet betydligt mer än de gjorde under LFV-tiden. Den andra 

skillnaden är att bolaget nu hela tiden försöker hålla ihop Swedavia som ett bolag, att de 

försöker lära av varandra och att det inte är en flygplats som kör sitt eget race utan att de 

faktiskt gör saker tillsammans och på gemensamma sätt försöker hitta de bästa 

metoderna och då använder dem på alla flygplatser. Att styrning blivit mer koordinerad 

med tydligare mål menar strategidirektören bero mycket på personfrågan: ”vem det är 

som är VD och även vem som är styrelseordförande påverkar ju också” och menar 

vidare att tidigare generaldirektören gärna släppte ansvaret på respektive flygplats så 

länge dessa levererade vad de skulle. På det viset var styrningen mindre centraliserad på 

LFV-tiden menar strategidirektören. Nu har bolaget en VD som är väldigt engagerad i 

verksamheten och som person är mycket fokuserad på mål och mätning och att ticka av 

saker när dem är gjorda och om de är uppnådda. När Swedavia bildades var det chefen 

för Arlanda som blev VD men bara ett halvår efter började bolagets nuvarande VD. 

Bolaget har idag jämfört med tidigare mycket mer koordinerad och gemensam styrning 

än innan bolagiseringen. Strategidirektören menar att tanken är att alla flygplatserna ska 

styras och fungera på samma sätt.  

 

Strategidirektören tycker att företaget har blivit bra på att arbeta målfokuserat och att de 

också lyckats skapa en gemensam struktur och process för målstyrningen och hur de 

arbetar med den. Strategidirektören menar att det nu också satt sig i organisationen och 

att medarbetarna förstår hur bolaget arbetar och tänker. ”Arbetet tar tid och det var 

väldigt frustrerande när man håller på och från koncernnivå sätter upp den här 

strukturen, att så här ska vi arbeta, och så konstaterar man att första året så hände det 

inte så mycket utan man måste vara uthållig. Och då märker man att andra året man 
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gör någonting då börjar det sätta sig och tredje året då börjar man känna att jo men då 

känns folk bekväma med det på ett annat sätt och det blir mer en naturlig del. Men det 

tar tid”. På grund av detta menar strategidirektören det vara viktigt när ett nytt 

arbetssätt rullar igång första gången, även om ansvariga känner sig säkra på att det 

kommer hålla, att ledningen är uthållig och låter verksamheten ta det till sig. 

 

Gällande vision och affärsidé har dessa förändrats en del sedan bolagisering. Nedan 

återfinns vision och affärsidé för LFV 2009 samt Swedavia 2014 som hämtas från 

respektive företags årsrapporter.  

 

Vision Luftfartsverket 2009  Vision Swedavia 2014  

”Våra kunder ska lyfta fram LFVs 

flygplatser och flygtrafiktjänster som det 

goda exemplet när det gäller 

kostnadseffektivitet, säkerhet och 

funktionalitet”.  

(Luftfartsverket, 2009 s. 2) 

”Tillsammans för vi världen närmare. 

Swedavias verksamhet gör Sverige 

tillgängligt och gör det möjligt för oss 

som bor i Sverige att uppleva världen. 

Tillsammans med samarbetspartners och  

medarbetare skapar vi en upplevelse som 

gör att resenärerna kommer tillbaka, om 

och om igen. Swedavias utveckling för 

världen närmare.” (Swedavia, 2014 s. 13) 

 

Affärsidé Luftfartsverket 2009  Affärsidé Swedavia 2014 

”Att skapa ett mervärde för våra kunder 

och främja flyget genom 

kostnadseffektiva, säkra och väl 

fungerande flygplatser och 

flygtrafiktjänster”.  

(Luftfartsverket, 2009 s. 2)  

”Vi på Swedavia skapar mervärde för 

våra kunder genom attraktiva flygplatser 

och tillgänglighet. Tillsammans med 

samarbetspartners utvecklar vi ständigt 

vår affär. (Swedavia, 2014 s. 13) 

 

Utöver vision, affärsidé och ekonomiska mål från staten, i regleringsbreven, hade 

affärsverket inte några tydliga strategiområden och mål likt de har idag som de 

rapporterade externt. (Luftfartsverket, 2009)  
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Enligt strategidirektören bygger Swedavias företagsstrategi i dagsläget på fyra 

övergripande mål vilka används för både intern styrning och extern rapportering: 

 

 85 % Nöjda medarbetade 

 85 % Nöjda resenärer  

 7 % Avkastning på eget kapital  

 0 utsläpp av koldioxid  

Dessa målområden fastställdes 2010 vilket var något tidigare än kravet från ägarna om 

att de skulle skapa hållbarhetsmål kom, vilket innebär att företaget låg något i framkant 

där. Målen menar strategidirektören fungerar likt en ramsa: 85, 85, 7, 0 vilken 

kommuniceras väldigt konsekvent ut till alla medarbetare i hela verksamheten. De 

övergripande målen har en tidshorisont på fyra år. Flygplatserna och stödfunktionerna 

uträttar enligt strategidirektören fortfarande affärsplaner på fyra års perspektiv vilka 

innehåller de mål och nyckeltal vilka används på avdelningarna men bolaget har även 

en övergripande strategisk planering nu vilken sträcker sig till 5, 10 och 30 år framåt. 

Det strategidirektören anser fortfarande ligger kvar angående strategiarbetet är att detta 

görs på våren för hela bolaget innan dem börjar med affärsplansplaneringen, så var det 

när de var LFV och så är det fortfarande idag. De strategiska planerna i LFV var dock 

på något kortare perspektiv ungefär fem år och de var också mjukare. ”Det var inte 

samma att man satte konkreta mål utan det var invecklat i lite mjukare termer. Det här 

är liksom, så här ser vår verksamhet ut och åt det här hållet ska vi röra oss, det här är 

viktigt för oss, så lite mer visionsaktigt”. 

 

Strategidirektören berättar att då bolaget har verksamhet inom så många olika arenor har 

det varit en utmaning då det från början var väldigt många olika mål och det var ett stort 

arbete att steg för steg försöka hitta dem som var allra viktigast, men tycker att det nu 

inte är ett lika stort problem. Strategidirektören berättar vidare att bolaget inom ramen 

för affärsmässighet aktivt ska medverka i utvecklingen av transportsektorn.  Det finns 

ett transportpolitiskt uppdrag kvar vilket bolaget alltid måste ha i åtanke. 

Strategidirektören menar att det inte bara är att kortsiktigt tjäna pengar till varje pris, 

utan på ett lönsamt sätt inom ramen för affärsmässighet så ska de också bidra till 

utvecklingen och tillgängligheten. Strategidirektören berättar ändå att affärsmässigheten 

har fått en större del i verksamheten. I år är det första året bolaget lämnar utdelning för 

att det först var 2014 som de uppnått kapitalstrukturmålet vilket innebär det finns 
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tillräcklig soliditet i bolaget för att kunna ge utdelning. Det skulle ges utdelning under 

LFV-tiden också men som strategidirektören minns resultatet aldrig upp på dem 

nivåerna att det blev aktuellt.  

 

Swedavia arbetar inte med offentlig upphandling men ekonomichefen berättar att 

bolaget konkurrerar om nya flyglinjer framförallt med Helsingfors, Oslo och 

Köpenhamn vilka är de största konkurrenterna när det gäller att skaffa nya flygbolag att 

etablera sig. Om ett flygbolag ska läggas en ny flyglinje i exempelvis norden vill 

Swedavia att Arlanda ska vara det självklara alternativet. Kvalitet menar ekonomichefen 

vara en hygiensfaktor alltså att det ska finnas tillgänglighet, det ska vara plats för 

resenärer och flygplanens behov, det ska måste finnas gater som klarar av olika 

storlekar på plan och så vidare, men menar att priset också är en viktig del. När ett 

flygbolag räknar på en ny linje är det framförallt om det finns en marknad i den 

regionen och om det finns resenärer vilket avgör beslutet. Om det finns en linje på 

exempelvis Arlanda och Köpenhamn med en marknad kan det finnas ekonomiska 

incitament att exempelvis rabattera flygplatsavgifterna. Det är de konkurrensverktygen 

bolaget har, att lämna rabatter osv. Det händer speciellt med nya flygbolag och om 

Swedavia gör reklam för dem så gagnar det Swedavia då det drar nya resenärer på den 

linjen vilka kan utnyttja den kommersiella verksamheten. 

 
4.3.2 Mål 

Swedavia har idag fyra övergripande mål, vilka finns beskrivna i strategiavsnittet, som 

strategidirektören berättar är som en ramsa som kommuniceras ut hos samtliga 

medarbetare vilken sedan 2014 är: 85, 85, 7, 0. Strategidirektören berättar att en av de 

stora skillnaderna från Luftfartsverket är att målstyrningen blivit tydligare. Idag 

använder Swedavia tydliga mål som genomsyrar hela organisationen vilket inte var 

fallet innan bolagiseringen. Under de fyra övergripande målen berättar 

strategidirektören att det finns cirka 15-16 mål som tillsammans bildar en affärsplan för 

koncernen som presenteras och godkänns av styrelsen. Bolaget har även en 

funktionsstyrning som innebär att de olika funktionerna, exempelvis HR och ekonomi, 

har ungefär ett 30-tal mål inom de fyra olika övergripande perspektiven. Exempelvis är 

noll koldioxidutsläpp ett av de övergripande målen men sedan kan det också finnas mål 

som behandlar exempelvis buller och så vidare. Detta menar strategidirektören ha 

förändrats sedan bolagiseringen då den typen av funktionsstyrning inte användes. 

Ekonomichefen berättar att de fyra övergripande målen samt de funktionsstyrda målen 
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sedan bryts ner på flygplatsverksamheterna. De fyra övergripande målen följer sedan 

med ända ner på individnivå där strategidirektören berättar att medarbetarsamtalen är 

strukturerade så varje medarbetare ska sätta individuella mål för hur den kan hjälpa till 

och uppnå de fyra övergripande målen. Ekonomichefen säger: ”det kan vara en 

utmaning att bryta ner 7 % avkastning till vad innebär det för Nisse på rampen som 

lassar väskor?”. Det är inte alltid lätt att på rak arm kunna säga vad medarbetare på 

lägre nivåer ska göra för att bidra till ett övergripande mål säger ekonomichefen men 

förhoppningen är att de kan göra någonting i alla fall.  

 

Ekonomichefen berättar att Swedavia, tack vare en ledning som är bra på att sätta 

offensiva mål, har en ganska hög ambitionsnivå. Tidigare var målen snarare 

formulerade efter uppdrag vilket strategidirektören tror berodde på att generaldirektören 

på LFV inte var benägen eller vågade att sätta skarpa mål. Vidare berättar 

strategidirektören att målen var mjukare på LFV och inte lika konkreta som de är idag 

utan snarare som visioner. För att ta fram en bra nivå för exempelvis kundnöjdhet, 

vilket bolaget jobbat mycket med de senaste åren, berättar ekonomichefen att bolaget 

idag jämför sig med andra flygplatsverksamheter i Skandinavien för att sätta en nivå 

som gör deras flygplatser till en mer attraktiv flygplats ur ett kundperspektiv. 

Ekonomichefen säger att det inte är någon idé att sätta för låga mål utan att med högre 

ambitionsnivåer triggas organisationen att lyfta sig och jobba bättre och säger även att 

det är ingen som suttit och matematiskt räknat ut vad det skulle kosta och nå en 

kundnöjdhet på 85 %. Detta bekräftas av strategidirektören som berättar att om de skulle 

uppnå alla mål som de satt upp så skulle inte ambitionsnivån vara tillräckligt högt satt 

från början. Direktören menar: ”har bolaget något tufft att jobba mot så finns det 

intentioner att springa”. Målen kan även justeras uppåt även om det inte uppnåtts för att 

bolaget ska ha något att sträva mot. Det viktigaste med de övergripande målen säger 

ekonomichefen är att bolaget har en övertygelse att exempelvis kundnöjdhet långsiktigt 

bidrar till en högre lönsamhet för Swedavia.  

 

Tidshorisonten för Swedavias övergripande mål samt affärsplaner på funktioner och 

flygplatser är enligt strategidirektören satta på fyra år. Processen för att ta fram mål 

menar strategidirektören ha blivit mer centraliserad sedan bolagiseringen. Tidigare var 

respektive flygplats ansvarig för att själva sätta sina egna mål och ambitionsnivåer 

medan det ansvaret nu ligger centralt hos strategidirektören. ”Jag som strategidirektör 
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direktrapporterar till VD och ska aktivt driva och se över vilka mål vi har varje år och 

se om några justeringar behöver göras, om något mål ska läggas till eller plockas bort, 

om målnivån är realistisk osv.”. Målarbetet menar strategidirektören därför blivit mer 

aktivt från koncernnivån och istället för att de olika flygplatserna arbetar för olika mål 

arbetar nu alla mot samma mål. När det 2014 var dags att uppdatera de övergripande 

målen berättar strategidirektören att det fanns en diskussion gällande ett femte mål, som 

i så fall skulle vara ett punktlighetsmål, men idén röstade ner då samtliga på 

koncernnivå tyckte det var bättre att fokusera på få mål. Istället justerades nivån på de 

övergripande målen som finns idag. Den övergripande affärsplanen fastställs av 

styrelsen i december varje år och kommuniceras sedan ut till hela bolaget i en vad 

ekonomichefen kallar en populärversion via intranät och personaltidningar. 

Strategidirektören berättar också att kommunikationen av målen är en del av den 

medarbetarutbildning alla går. Mest fokus får de övergripande fyra målen vilka enligt 

ekonomichefen: ”trummas och tjatas in hos medarbetarna vilket också synts i 

medarbetarundersökningarna då flertalet faktiskt känner till bolagets fyra övergripande 

mål.” Ekonomichefen framhäver detta som en av bolagets styrkor när det kommer till 

prestationsmätning att bolaget är väldigt duktiga på att kommunicera ut de övergripande 

målen och att samtliga medarbetare någon gång har hört dessa. Att bolaget väljer att 

fokusera på fyra mål istället för 20 att kommunicera ut tror både strategidirektören och 

ekonomichefen är en framgångsfaktor då det blir lättare för samtliga medarbetare att ta 

till sig ett mindre antal mål. Vidare berättar ekonomichefen att bolagets VD vid sina 

dragningar för personalen alltid pratar om dessa fyra målen vilket strategidirektören 

menar är en stor styrka också då det visar att VD tar ansvar för de mål som finns. De 30 

funktionsstyrda målen kommuniceras inte ut på samma sätt som de övergripande målen 

då de inte är aktuella för hela verksamheten utan där försöker bolaget sålla så rätt 

personer får vetskap om de mål som är aktuella för sin verksamhet. 

 

Precis som för Infranord och Svevia har staten lönsamhetsmål även på Swedavia. 

Ekonomichefen, som arbetat på bolaget sedan 2011, berättar att dessa lönsamhetsmål är 

att avkastningen på eget kapitel minst ska motsvara 7 % (vilket är ett av företagens 

övergripande mål), att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 1-1,5 gånger på det egna 

kapitalet samt att utdelningsandelen av årets resultat ska ligga mellan 30-50 %. 

Strategidirektören berättar att staten gjort ett gediget arbete för att fastställa vilken 

målnivå som är rimligt för just Swedavia genom att jämföra med andra 
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flygplatsverksamheter samt studerat ekonomisk teori. Staten kräver också att bolaget 

har övergripande hållbarhetsmål som enligt strategidirektören tas fram hos bolagets 

styrelse och sedan godkänns av staten. I Swedavias årsrapport (2014) återfinns 

hållbarhetsmålen som staten kravställer vilka är samma som Swedavias övergripande 

strategiska mål.  

 
4.3.3 Mått  

Strategidirektören poängterar att om Swedavia har ett mål så finns det också ett mått för 

detta mål förutom på individnivå. ”Det är ju väldigt intressant det där och säga mål och 

mått, vad är skillnaden mellan dem” säger strategidirektören. Detta innebär att företaget 

mäter kundnöjdhet, avkastning på eget kapital, medarbetarnöjdhet och koldioxidutsläpp 

på övergripande nivå. I den övergripande affärsplanen återfinns cirka 15 stycken 

nyckeltal som alla är underordnade de övergripande måtten. Måtten bryts sedan precis 

som målen ner på de olika funktionerna, som har cirka 30 mått, och sedan på de fyra 

olika flygplatsverksamheterna. De 30 måtten som återfinns på funktionerna kan också 

återfinnas i den övergripande affärsplanen samt hos flygplatsverksamheterna och är 

direkt underställda några av de övergripande målen. Exempelvis hänger sjukfrånvaron 

ihop både med medarbetarnöjdheten samt avkastningsmålet då bolaget dels vill ha glada 

och friska medarbetare samtidigt som en minskad sjukfrånvaro bidrar till minskade 

kostnader berättar ekonomichefen. Då det finns en svårighet att bryta ner det 

övergripande avkastningsmålet bildar detta istället ett mått gällande vilket 

rörelseresultat respektive flygplatsverksamhet har då de inte har någon egen 

balansräkning att ansvara för. Många av nyckeltalen som bryts ner på 

flygplatsverksamheterna följs upp på passagerarnivå och kan exempelvis vara 

aviationintäkter per passagerarare, bilparkeringsintäkter per passageraren, 

driftskostnader och så vidare berättar ekonomichefen. Anledningen till att bolaget väljer 

nyckeltal på passagerarnivå är för att det finns två effekter i dessa nyckeltal; dels 

volymeffekten, alltså hur många passagerare bolaget har, samt vilka kostnader detta 

innebär för bolaget. Med fler passagerare ökar även driftskostnaden och så vidare. 

 

Varje funktion och verksamhet tar alltså internt fram nyckeltal, genom affärsplaner, som 

ska bidra till att uppnå de övergripande nyckeltalen berättar ekonomichefen. Dessa 

nyckeltal kan te sig olika för olika funktioner och verksamheter då det kanske enligt 

ekonomichefen inte är så intressant att på ekonomiavdelningen att mäta hur mycket 

koldioxid denna avdelning släpper ut och säger ”vi har ju inte miljötal i vår affärsplan 
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på ekonomi för det är ju lite krystat vad ska vi göra för att minska utsläppen?” 

Exempelvis har HR-avdelningen mått som är relaterade till sjukfrånvaro och säkerhet 

medan kommunikationsavdelningen har mått som är relaterade till antalet positiva 

artiklar skrivna om Swedavia i media berättar ekonomichefen vidare. Som nämnt 

tidigare i målsektionen berättar divisionschefen att processen för att ta fram mål och i 

sin tur då mått har blivit mer centraliserad. Swedavia har idag mått som ska gå och 

jämföra mellan funktioner och verksamheter vilket innebär att många av de mått som 

används också återfinns både på övergripande och lägre nivåer säger divisionschefen.  

 

Vidare berättar strategidirektören att de funktionsstyrda 30 måtten är en kombination av 

finansiella men framför allt icke-finansiella mått och att det är viktigt att ha en bra mix 

och balans av dessa mått. På LFV fanns det en starkare styrning för de ekonomiska 

måtten berättar strategidirektören men inte för de icke-finansiella. Rent praktiskt är det 

viktigt att dessa mått är jämförbara. Exempelvis använder bolaget en internationell 

standard, i form av ett frågeformulär, när de mäter kundnöjdheten för att kunna jämföra 

hur Swedavia ligger till gentemot andra flygplatser i världen berättar strategidirektören. 

Tanken är att dessa mått ska fungera som indikatorer för hur det går för de olika 

verksamheterna och var bolaget är på väg säger ekonomichefen. En utmaning som 

Swedavia upplevt när det kommer till nyckeltal är att internt mäta den egna 

effektiviteten. Ekonomichefen säger: ”är vi tillräckligt kostnadseffektiva eller har vi 

bara blivit lite fat and happy i och med en fin passagerartillväxt? Vi har kanske inte 

behövt driva våra egna kostnader i produktionen särskilt mycket.” Eftersom Swedavia 

har haft ständigt ökande passagerartillväxt de senaste åren har alltså inte fokus legat på 

att öka effektiviteten och minska kostnaderna i den egna produktionen vilket kanske i 

framtiden kan bli nödvändigt om passagerartillväxten skulle avta menar ekonomichefen. 

  

4.3.4 Uppföljning 

Den formella uppföljningen av både finansiella och icke-finansiella mått menar 

strategidirektören ske i årsredovisningen men anser att det är den viktigaste 

uppföljningen internt sker i företagets kvartalsuppföljning. I koncernledningen läggs 

fokus vid att följa upp de fyra övergripande målen och när dem träffas en gång i 

kvartalet diskuteras om de eventuellt behöver vidta åtgärder för att nå målen, vilket 

strategidirektören menar vara en väldigt viktig del i uppföljningen. Inför kvartalsmötet 

med koncernledningen håller strategidirektören ett möte med alla dem 

funktionsstyrande cheferna vilka tillsammans ansvarar för de omfattande 30 måtten och 
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målen. På dessa möten går de bordet runt och var och en får säga om det finns några 

problem med dennes mål eller om något är så allvarligt att de måste lyfta det till 

koncernledningen vilket då tas med till kvartalsuppföljningsmötet för att fånga 

problemet hela vägen. Strategidirektören menar att funktionscheferna inte finns med på 

mötena med koncernledningen då denne menar att det måste ske någon form av 

sortering av vad som hanteras uppe på den nivån. Strategidirektören säger ”då de bara 

ses en eftermiddag i kvartalet med uppföljningen hinner de inte gå igenom alla 30 mål 

och samtidigt komma fram till meningsfulla åtgärder.” Strategidirektören tillägger att 

Vd:n rapporterar till styrelsen men också att ägaren har en kvartalsmässig uppföljning 

vilken gäller alla de statliga bolagen. Där träffas styrelseordförande och VD men det är 

styrelseordförande som formellt sätt är ansvarig och som representerar styrelsen vid 

dessa möten med ägarna. Här är det främst utfallet i uppdragsmålen vilka diskuteras och 

inte den interna styrningen. LFV hade enligt strategidirektören också uppföljning en 

gång i kvartalet på övergripande nivå men säger att åtgärdsprocessen då var helt 

annorlunda.  

 

Ekonomichefen berättar att de i den centrala funktionen varje månad gör en finansiell 

rapport till koncernledning och styrelse där de följer upp ett antal av nyckeltalen på 

övergripande nivå för hela bolaget. Det handlar bland annat om avkastningsmålet, 

skuldsättningsgraden samt nyckeltalen per passagerare. Talen är med i månadsrapporten 

där de följs upp mot vad som budgeterats. Swedavia har även en ackumulerad 

resultatanalys varje månad där de analyserar avvikelser och vad dem beror på och 

eventuellt om bolaget ska göra något åt det. ”Vissa saker kan man påverka och vissa 

saker kan man ju inte påverka” säger ekonomichefen. Uppföljning sker alltså 

månadsvis genom bokslut med fokus på det ekonomiska. Strategidirektören menar att 

bolaget inte kan ha uppföljning mer sällan än kvartalsvis då det då går för lång tid 

emellan och det kan hinna gå snett så att det inte går att vidta eller korrigera åtgärder på 

något framgångsrikt sätt. Enligt strategidirektören är de icke-finansiella områdena inte 

nödvändiga att följa upp varje månad då dessa måste arbetas med ett tag och då bolaget 

måste låta införda åtgärder få någon effekt vilket denne menar inte är möjligt att se på 

en månad. Onödig uppföljningen hade bara skapat mer administration och byråkrati 

vilket gör att strategidirektören tror att bolaget har hittat en bra mix när de följer upp 

dem icke-finansiella kvartalsvis och ekonomin månadsvis. De övergripande strategiska 

målen bolaget har bryts också ned på individnivå och fastställs i de årliga 



  
 

69 

medarbetarsamtalen, vilka hålls i januari eller februari. Medarbetarna har även rätt till 

två uppföljningssamtal, ett innan och ett efter sommaren, där dem individuella målen 

följs upp och framgången diskuteras. Strategidirektören berättar att de innan 

bolagiseringen endast hade ett möte med medarbetarna per år, vilket denne menar vara 

för lite för skapa kontinuitet och är glad över att de extra uppföljningsmötena kommit 

till. 

 

Strategidirektören berättar att Swedavia har tagit fram ett eget datasystem för sin 

prestationsmätning och uppföljning. Detta system fanns inte innan bolagiseringen utan 

då berättar strategidirektören att det bara var målen bolaget satte i affärsplanerna vilka 

följdes upp. Dessa mål följdes då bara upp genom Word-filer som användes där de 

klistrade in tabeller från Excel. Informationen och utvecklingen av måtten rapporteras 

nu in kvartalsvis i datasystemet och resulterar sedan eventuellt i en åtgärdsprocess. 

Processen för åtgärder, berättar ekonomichefen vidare, bero på vad det är som påverkat 

nyckeltalet, är det intäkter eller är det kostnaden och vad är det som är realiserbart från 

deras sida. Många gånger blir det någon form av handlingsplan för att sänka 

kostnaderna. Någon gång kan det vara en plan för att öka intäkter genom exempelvis 

kampanjer i taxfree eller parkering. Strategidirektör tar upp kundnöjdhet som ett 

exempel för hur Swedavias åtgärdsprocess kan se ut. För att öka kundnöjdheten finns 

det en person i koncernledningen som har ett sammanhållande ansvar för 

kundnöjdhetsarbetet vilket även är varje flygplatschef ansvar för den egna flygplatsen. 

Det betyder att om det exempelvis är problem på Arlanda, att de inte får tillräcklig 

utveckling i kundnöjdheten, är det den personen som har det övergripande ansvaret och 

flygplatschefen på Arlanda vilka gemensamt måste se till att hantera problemet. Då är 

det normalt att ansvariga får ett uppdrag att spetsa till aktiviteterna och skapa förslag på 

åtgärder vilka sedan rapporteras tillbaka till koncernledningen. Funktionscheferna eller 

verksamhetscheferna kan även själva vidta åtgärder om dem anser att målen inte 

uppnås, det måste dock ske inom ramen för deras ansvar och budget. Strategidirektören 

säger att åtgärdsprocessen har blivit mycket bättre sedan bolagiseringen då uppföljning 

har fått ett större fokus och om något inte går som det ska uppdagas det fort för att 

möjliggöra en förbättring.  

 

För att kommunicera resultat har bolaget lite olika tillvägagångssätt. En viktig del 

strategidirektören nämner är Vd:ns dragningar av hur det går med de övergripande 
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målen. Annars berättar ekonomichefen att flygplatserna och koncernfunktionerna gör 

sin rapport vilka sedan skickas in och konsolideras och bildar den totala 

Swedaviarapporten vilken går till koncernledning och styrelsen. När bolaget hamnar på 

den aggregerade nivån menar ekonomichefen att börsreglerna träder in eftersom bolaget 

har obligationer noterade på börsen. Det kan låta konstigt att ett statligt ägt bolag är på 

börsen men ekonomichefen berättar att de lånar pengar via företagsobligationer och då 

ligger de under börsreglerna. Reglerna innebär att bolaget inte kan sprida informationen 

om resultatet för mycket i bolaget. Det innebär att de på lägre nivå i företaget får 

kännedom om sin affärsenhet men att det bara är några få som har kännedom om hela 

bolaget och att informationen om hela bolaget släpps varje kvartal och först då blir 

publikt för alla i företaget. På ekonomichefens förra jobb var det någon som sa att ska 

resultat kunna skapas så måste det diskuteras och pratas om och säger vidare: ”Får man 

aldrig reda på hur det går eller veta resultatet av det man gör, hur vet man då att man 

gör rätt”. Ekonomichefen menar att det är något av dilemmat att de inte kan gå ner på 

för låg nivå varje månad och tala om hur det går för då strider de mot börsreglerna. 

 

4.4 Sammanfattande empiriska tabeller  
Nedan återfinns fyra sammanfattande tabeller över det empiriska materialet vi 

presenterat ovan vilka är placerade i ordning efter hur det kommer analyseras, det vill 

säga efter våra två problemformuleringar. Den första tabellen innehåller en kort 

presentation av de tre fallföretagens övergripande strategiområden eller mål vilka ligger 

till grund för dagens prestationsmätningssystem. Den andra tabellen innehåller en 

beskrivning av hur respektive fallföretag arbetar med sitt prestationsmätningssystem 

idag. Den tredje tabellen innehåller bolagiseringens övergripande påverkan som 

används för att skapa en förståelse för varför prestationsmätningssystemet har ändrats. 

Den fjärde och sista tabellen innehåller en förklaring av hur 

prestationsmätningssystemet delar har påverkats till följd av bolagiseringen i respektive 

bolag.  
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Tabell 7. Företagsstrategi. Egen illustration. 

 
Tabell 8. Fallföretagens arbete med prestationsmätningssystem. Egen illustration. 
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Tabell 9. Bolagisering. Egen illustration. 

 

 
Tabell 10. Bolagiseringens påverkan på prestationsmätningssystemet. Egen illustration. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens två problemformuleringarna vilka även kapitlet är 

uppdelat efter. I den första sektionen av analysen diskuteras hur arbetet med 

prestationsmätningssystem, för att implementera en företagsstrategi, ser ut i statligt 

ägda bolag. I analysens andra sektion diskuteras sedan på vilka sätt 

prestationsmätningssystemen påverkats av bolagiseringen. Respektive sektion avslutas 

med en analysmodell för att bidra med en överblick över studiens resultat.  

 

5.1 Arbete med prestationsmätningssystem i statligt ägda bolag 

I denna sektion av analysen diskuteras studiens första problemformulering där 

fallföretagens arbete med prestationsmätningssystem för att implementera 

företagsstrategin redogörs och jämförs. Sektionen är uppdelad efter 

prestationsmätningssystemets delar mål, mått och uppföljning. Sektionen avslutas med 

en analysmodell.  

 

5.1.1 Mål  

Anthony och Gonvindarajan (2007) menar att företag vanligtvis sätter sina övergripande 

mål på ledningsnivå och att dessa sedan bryts ner på lägre nivåer i organisationen. Likt 

studien visar stämmer författarnas påstående bra in på studiens fallföretag vilka först 

beslutar om de övergripande strategiområdena eller målen på ledningsnivå och sedan på 

olika sätt bryter ner sina strategiområden eller de övergripande målen genom 

affärsplaner. Likt Driver (2014) menar, måste strategiområdena vara enkla och klara för 

att anställda ska kunna ta till sig dessa och menar vidare att anställda i de flesta 

organisationerna är omedvetna om vad företagets strategi är. En förståelse för de 

strategiska beslut som tas måste skapas för att hitta rätt verktyg för att implementera 

strategin enligt Driver (2014). Fallföretagen har vissa gemensamma drag för vilka 

strategiska huvudområden de valt att arbeta med. De två områdena som samtliga tre 

bolag har med som övergripande område eller mål är finansiellt/lönsamhet samt kund. 

Swedavias övergripande interna områden är väldigt konkreta och tydliga då de använder 

sig av konkreta mål medan Infranords och framför allt Svevias fyra övergripande 

områden kan ses som något oklarare, då Svevia tvingas ge en längre förklaring för vad 

deras områden innebär. Exempelvis likt Svevias område, omfamna kunden, då det inte 

uttryckligen beskriver vad det innebär för deras verksamhet.  
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5.1.1.1 Målsättning och kommunikation 

Strukturen för hur fallföretagen väljer att arbeta med sina mål ser dock olika ut. 

Ekonomichefen på Swedavia menar att en av bolagets styrkor är att de använder sig av 

endast fyra övergripande mål, vilket denne menar bero på svårigheten för medarbetarna 

att ta till sig ett större antal mål och som även Ordóñez et al. (2009) betonar likt viktigt 

då för många mål bidrar till att vissa i så fall ignoreras. Infranord har istället ett tiotal 

övergripande mål inom sina strategiområden vilket är mer än dubbelt så många som vad 

Swedavia använder, vilket skulle kunna bidra till en svårighet för de anställda i bolaget 

att ta dessa till sig. Till skillnad från Swedavia och Infranord har Svevia, en annorlunda 

struktur, då de främst arbetar utifrån aktiviteter utöver de finansiella mål som staten 

sätter samt de tre hållbarhetsmål som bolaget själva tagit fram. Den interna styrningen i 

Svevia sker främst efter aktiviteter för förbättring i de fyra strategiska områdena samt 

avkastningskravet från staten. Kristensen et al. (2013) menar att det krävs en grundlig 

process för att framgångsrikt utveckla ett prestationsmätningssystem som stödjer 

företagets övergripande strategier vilket alla tre fallföretag idag försöker utveckla. Detta 

syns då de övergripande strategiområdena speglas i de mål eller aktiviteter som sätts på 

lägre nivåer.  

 

Lindvall (2011) och Tracy (2001) menar att det är viktigt att ha mål för olika 

organisatoriska nivåer och även hela vägen ner på individnivå. Detta beror enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) på att ledningen vill skapa målkongruens så att 

individens mål inte står i motsättning till företagets mål. Samtliga tre fallföretag har mål 

på individnivå som sätts i samråd med närmsta chef på respektive bolags 

medarbetarsamtal. Skillnaden bolagen emellan är att Swedavia använder sina fyra 

övergripande mål hela vägen ner på individnivå vilket varken Infranord eller Svevia 

gör. Detta då samtliga anställda hos Swedavia på medarbetarsamtalen ska ange 

personliga mål för att direkt bidra till de fyra övergripande målen. Likt ekonomichefen 

på Swedavia säger kan det dock vara en utmaning att bryta ner 7 % avkastning på en 

anställd på lägre nivåer men att det alltid går att göra någonting. Att Swedavia väljer att 

strukturera upp sina medarbetarsamtal på detta vis kan bidra till en ökad målkongruens 

samtidigt som de anställda enligt Rouilliard (2009) blir mer motiverade om de får vara 

med att sätta mål och vara delaktiga. Infranord och Svevia använder istället personliga 

mål som medarbetaren och dennes chef anser vara viktig för dennes personliga 

utveckling vilket troligtvis oftast bidrar till att uppfylla företagens övergripande mål 

men kan också stå i strid mot dessa. Det går i Swedavias fall att se mer konkret hur 
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individernas mål ska bidra till de övergripande målen. Även Locke och Latham (2002) 

menar att ett misstag inom målsättning är om målet inte relateras till medarbetarnas 

personliga mål vilket också talar för Swedavias tillvägagångssätt.  

 

Ytterligare en aspekt som är positiv i Swedavias fall, gällande arbetet med deras fyra 

övergripande mål, är att medarbetarna varje år på sina individuella samtal blir påminda 

om de övergripande målen. Detta då målen presenteras när medarbetarna ska sätta sina 

individuella mål och då utgår från de övergripande målen. Strategidirektören på 

Swedavia poängterar att de för att kommunicera ut sina fyra övergripande mål använder 

flertalet kanaler och att detta är väldigt viktigt för att trumma och tjata in målen hos 

medarbetarna. Exempelvis presenteras målen på den medarbetarutbildning samtliga 

anställda ska gå, på intranätet, via personaltidningar samt att Vd:n vid sina dragningar 

alltid nämner dessa mål. Infranord använder sig också av intranät och arbetsplatsträffar 

för att kommunicera sina mål. Dock anger respondent 1 på Infranord att 

kommunikationen är en stor utmaning för bolaget då de har många anställda som är 

geografiskt utspridda. Detta är något Simons (2000) menar vara ett vanligt problem hos 

stora organisationer och menar samtidigt att chefer i strategiarbetet måste förlita sig på 

medarbetarnas förmågor, vilket innebär att det är av yttersta vikt att medarbetarna är 

medvetna om vad företagens strategi och mål är samt vad de innebär. För att 

medarbetarna utan ekonomisk bakgrund på Infranord ska förstå innebörden av de mål 

som företaget har är det enligt respondent 1 viktigt att kommunicera vilka mål som 

hänger ihop med vilka nyckeltal och även vad som påverkar dessa mått och mål. Även 

Svevia kommunicerar främst ut sina mål och aktiviteter via intranätet där de anställda 

kan gå in och hitta Sveviakompassen och affärsplaner för respektive enhet. Både på 

Infranord och Svevia framkom det att somliga respondenter inte var medvetna om 

respektive bolags centrala mål vilket inte var fallet i Swedavia och kan därför tyda på att 

de andra företagen har en bit kvar att gå vad gäller kommunikationen av centrala mål. 

Likt Speculand (2014) beskriver är ledningens kommunikation väldigt viktig för att 

lyckas med en strategiimplementering vilket är en drivande faktor för att alla 

fallföretagen ständigt bör utveckla denna del av sin styrning.   

 

5.1.1.2 Ambitionsnivå och karaktär 

Divisionschefen på Svevia nämner att de i sitt prestationsmätningssystem idag inte har 

så många kvalitetsrelaterade mål. Vilket även gäller för Infranord då respondent 1 

menar att kvalitet inte är huvudfokus även om det är viktigt. Delvis kan detta bero på 
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företagens generiska strategi, som på grund av offentlig upphandling är pris, och då 

innebär att kvalitet inte bör vara huvudfokus i prestationsmätningssystemet som enligt 

Lambert (2001) ska spegla ett företags strategi för att gynna en verksamhet nu och i 

framtiden. Den andra orsaken kan vara företagets bransch då divisionschefen på Svevia 

menar att exempelvis mål som noll avvikelser vid en slutbesiktning är missvisande och 

skulle i slutändan vara dåligt för kunden i deras bransch. Ljungberg och Larsson (2012) 

diskuterar att mål inom exempelvis leveranssäkerhet är traditionella mål och att dessa 

uppmuntrar till fel då de blir missvisande vilket kan knytas till Svevias problem med 

mål som noll avvikelser vid slutbesiktning. Diskussionen kan även knytas både till 

Rouillards (2009) resonemang att ett mål ska vara något du är villig att satsa din 

ansträngning mot vilket inte uppfylls för Svevia då divisionschefen inte anser att 

bolaget ska leverera överkvalité samt Lindvalls (2011) resonemang gällande 

ambitionsnivå. Lindvall (2011) menar att för svåra mål kan resultera i att medarbetarna 

inte ens försöker vilket skulle kunna bli fallet om Svevia skulle använda sig av 

exempelvis noll avvikelser vid slutbesiktning då detta kan ses som ouppnåeligt. 

Respondent 1 på Infranord bekräftar resonemanget och säger att de tidigare hade mål 

som bolaget skulle uppnå till 100 % men som nu tagits bort då de blir för svåra att 

uppnå och därför inte var motiverande. Swedavia och andra sidan fokuserar mer på 

kvalitetsmål likt kundnöjdhet men de begränsas inte heller av offentlig upphandling likt 

de andra bolagen.  

 

Lindvall (2011) menar att ett mål ska vara svåra att uppnå men samtidigt uppnåeliga. 

Samtliga bolag arbetar utifrån resonemanget som Lindvall har, exempelvis menar 

divisionschefen på Svevia att det inte är intressant att lägga en ribba och se vem som 

hoppar högst över utan att ribban ska läggas på en utmanande nivå vilket även 

ekonomichefen på Swedavia håller med om. Samtidigt menar respondent 1 på Infranord 

också att det är viktigt att inte sätta ett mål som är ouppnåeligt då det istället för att 

motivera anställda skapar motsats reaktion. Locke och Latham (2002) menar också att 

svårighetsgraden är en utav kärnegenskaperna i ett effektivt mål då det precis som 

respondent 1 säger påverkar de anställdas motivation. Författarna menar dock 

fortfarande att svåra och specifika mål ökar utförandet för såväl individ som 

organisation. Respondent 1 på Infranord berättar vidare att ett mål inte byts ut bara för 

att det uppnåtts utan menar att det ska vara kvar för att tyda på seger. På det viset går 

dock inte tankesättet i Swedavia vilka kan justera upp målnivån även om ett mål inte 
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nåtts än. Ekonomichefen på Swedavia berättar att de tack vara en offensiv ledning har 

en relativt hög ambitionsnivå vilket även divisionschefen på Svevia anger som en av de 

största anledningarna till att ambitionsnivån på bolaget är så pass hög. Respondent 1 

berättar att Infranord anser det ibland är svårt att finna en lämplig målnivå för icke-

finansiella mått och att de då sätter kravet att förbättra sig gentemot föregående år. Detta 

menar Bowersox et al. (2007) vara en accepterad metod samtidigt som Forslund och 

Jonsson (2007) poängterar att mål för måtten bör sättas. Rouilliard (2009) menar att 

vem som sätter ett mål är av avgörande betydelse då denne måste förstå effekterna av 

målen vilket blir viktigt, utöver för företagens ledning, även för staten som aktiv ägare 

då de beslutar ambitionsnivå på fallföretagens finansiella mål. Detta verkar dock inte 

vara några problem då strategidirektören på Swedavia nämner att staten efter ett gediget 

arbete sätter mål utifrån en analys och jämförelse för vad som är rimligt för deras 

verksamhet samt genom studier i ekonomisk teori.  

 

5.1.2 Mått  

Kristensen et al. (2013) menar att företag, för att fånga alla de viktigaste prestationerna, 

bör ha mått vilka börjar på ledningsnivå och sedan bryts ner i resten av organisationen. 

Likt studien visar använder samtliga bolag sig av övergripande nyckeltal som sedan 

bryts ner i resterande delar av respektive organisation. Det som skiljer sig mellan 

bolagen är att både Infranord och Swedavia använder sina övergripande strategiska 

områden eller mål som grund för de nyckeltal medan Svevia istället för att använda sina 

fyra strategiska områden, använder statens finansiella krav samt de egna 

hållbarhetsmålen som grund för deras nyckeltal. Chefscontrollern på Svevia berättar att 

det finns mått inom de strategiska områdena affärsmässighet och operationell 

effektivitet medan exempelvis specialisering är något som är svår att mäta. Vad som är 

utmärkande för Svevia är även att de inte använder sig av nyckeltal på samma sätt som 

de andra bolagen då de valt att satsa mer på deras aktiviteter vilka återfinns i 

Sveviakompassen. Samtliga områden som studiens fallföretag mäter inom återfinns 

inom ramen för de områden som Bhatti et al. (2013) nämner likt de vanligaste områdena 

för prestationsmätning.  

 

Hur omfattande respektive fallföretags portfölj med mått är skiljer sig något åt och kan 

inte fullt ut besvaras i denna studie då vi inte pratat med medarbetare på samtliga nivåer 

i respektive företag. Detta då olika enheter inom fallföretagens verksamhet formulerar 

egna mått och mål för de viktigaste områdena för deras verksamhet. Dock på 
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övergripande nivå berättar exempelvis strategidirektören att Swedavia i sin affärsplan, 

som sträcker sig över fyra år, har cirka 15 mått som är underordnade de fyra 

övergripande målen. Swedavia har även utöver detta ett 30-tal mått på de olika 

stödfunktioner, vilka själva beslutar om vilka mått och mål de vill ha. Oftast bryts de 

funktionsrelaterade måtten även ner på hela verksamheten. Infranord har istället ett 

tiotal nyckeltal underordnade de fyra strategiska områdena vilka sedan bryts ner på de 

lägre nivåerna i affärsplanerna som sträcker sig över tre år. Svevia anger ingen exakt 

siffra för hur många övergripande nyckeltal de använder sig av eller hur dessa är 

fördelade utan divisionschefen och ekonomichefen framhäver framför allt att det är de 

finansiella måtten vilka är de viktigaste och att tanken är att dessa ska mätas på samtliga 

nivåer på samma sätt, främst genom resultat. Enligt Van der Stede et al. (2006) finns det 

en diskussion gällande omfattningen vid val av nyckeltal och motbevisar påståendet att 

ett stort antal ökar komplexiteten och försvårar för medarbetarna i sin studie där det 

visar sig att företag med ett stort antal nyckeltal presterar högre. Dock menar Catasús 

(2006) att ett litet antal nyckeltal är mer överskådligt och att ett stort antal kan vara 

givande om dessa används likt varningsklockor. Då det i teorin finns två sidor av detta 

mynt och då det är svårt att avgöra vad ett litet eller stort antal nyckeltal innebär går det 

inte att säga att något av arbetssätten är bättre än det andra utan att det beror snarare på 

hur de använder sig av de talen de har.  

 

Catasús et al. (2008) menar att det måste finnas ett intresse för talet i organisationen för 

att detta ska kunna benämnas som ett nyckeltal vilket studien påvisar att även 

fallföretagen är medvetna om när de arbetar med att ta fram deras nyckeltal även på 

lägre nivåer. Exempelvis berättar ekonomichefen på Swedavia att respektive funktion 

och verksamhet tar fram egna mått som är intressanta för just dennes verksamhet. Dock 

poängterar även ekonomichefen att dessa ska vara länkande till de övergripande målen 

som Swedavia har. Respondent 3 på Infranord menar att de på dennes avdelning 

exempelvis i dagsläget tar fram mått som är mer produktionsanpassade vilka kanske 

inte passar för de övriga av Infranords avdelningar vilket också kan kategoriseras utefter 

Catasús et al. (2008) resonemang gällande intresse för talet i organisationen. Om inte 

intresse finns för måtten och de inte är kopplade till nyckelprestationer kan inte 

prestationsmätningssystemet användas för beslutsfattande eller effektiv resursfördelning 

i syfte att implementera strategin likt Bento et al. (2014) framhåller. Divisionschefen på 

Svevia anger att även deras respektive division själva får besluta om vilka mått de vill 
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ha i sina affärsplan samt vilka aktiviteter de anser relevanta att ta med i 

Sveviakompassen. Samtliga fallföretag i studien framhäver vikten av att kunna jämföra 

sina nyckeltal mellan enheter i den egna organisationen men också hos respektive 

konkurrenter vilket Catasús et al. (2008) bekräftar som ett av sina ideal för nyckeltal. 

Extra viktigt blir det med jämförbarhet för Svevia då de på arbetschefsområde använder 

ett av sina finansiella mått för en intern rankinglista och även som grund för ett 

belöningssystem 

 

5.1.2.1 Mätområden och processproduktivitet 

En utmaning som främst Infranord och Svevia nämner gällande mätning och val av mått 

är dock att finna lämpliga mått för deras interna processer, effektivitet samt 

produktivitet. Respondent 3 på Infranord anger att det är svårt att avgöra skillnaden i 

vad som är värdeskapande och vad som inte är det, samtidigt som chefscontrollern på 

Svevia berättar att bolaget saknar ett bra system för att mäta detta och därför inte har 

några nyckeltal vilka är relaterade till exempelvis effektivitet. Catasús et al (2008) 

menar att det är viktigt att nyckeltal är lätta att ta fram data ifrån samt att de ska vara 

lätta att tolka vilket både Svevia och Infranord upplever som problem inom mätning av 

effektivitet och produktivitet. Rust och Huang (2012) bekräftar resonemanget och 

svårigheten i att mäta detta i tjänsteföretag vilket både Infranord och Svevia som sådana 

har. Grönroos och Ojasalo (2004) utvecklar resonemanget och menar att koncept och 

mått relaterade till produktivitet blir begränsade i tjänsteföretag då processerna i den 

typen av företag är mindre systematiska då kunderna är mer delaktiga i 

produktionsprocessen. Författarna ger exempel på mått som företagen skulle kunna 

använda sig av likt utnyttjandegraden samt tjänsteproduktiviteten. Swedavia är enligt 

chefscontrollern inte heller särskilt bra på att mäta den egna effektiviteten vilket han 

främst tror beror på att de haft en sådan positiv tillväxt de senaste åren vilket gjort att de 

inte riktigt behövt syna den egna effektiviteten.  

 

Divisionschefen på Svevia nämner även att nyckeltal som nöjdkundindex och 

medarbetarindexet snarare används som kontrollerande och fungerar snarare som 

indikatorer i verksamheten. Bergman och Klefsjö (2012) menar att kundnöjdhet är ett av 

de vanligaste måtten när det kommer till att mäta inom området kvalitet och att det visat 

sig att företag med hög kundnöjdhet också presterar högre finansiellt. Detta kan i 

Svevias fall ses som anmärkningsvärt då chefscontrollern säger att det inte är så 

intressant att mäta vad deras största kund Trafikverket tycker och att de inte lägger 
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någon större fokus på att mäta kundnöjdheten. I synnerhet med tanke på att omfamna 

kunden är en del i företagets strategi och därför bör speglas i prestationsmätningen. 

Detta säger dock chefscontrollern bero på att deras kundkontakt med Trafikverket är på 

högre nivåer och en parallell kan också dras till att de arbetar under offentlig 

upphandling och då konkurrerar genom pris vilket resulterar i att det är intressantare att 

mäta detta i organisationen. Respondent 1 på Infranord nämner kundnöjdheten som 

viktigt men säger också att detta inte ses som ett nyckeltal då det för dem inte är ett 

särskilt rörligt tal och menar att mått generellt inte bör var statiska. Vad som också kan 

vara viktigt för bolagen att beakta är att det, enligt Grönroos och Ojasalo (2004), finns 

en trade-off mellan nyckeltal som behandlar effektivitet/produktivitet samt kvalitet, där 

kundnöjdhet är ett av de vanligaste måtten. Det är enligt Grönroos och Ojasalo (2004) 

vanligt att förbättrad produktionseffektvitet ofta resulterar i sämre servicekvalitet och 

kundnytta. Då Infranord och Svevia arbetar för att hitta mått gällande effektivitet och 

produktivitet vilka också hänger ihop med deras generiska strategi: pris kan det vara bra 

för dem att bibehålla lågt fokus på att mäta kundnöjdheten för att undvika denna trade-

off.   

 

Till skillnad från Infranord och Svevia lägger däremot Swedavia stor fokus på 

nöjdkundindexet och använder en internationell standard för att mäta detta för att kunna 

jämföra sig med andra företag i samma bransch. Ekonomichefen på Swedavia säger 

precis som divisionschefen på Svevia att tanken med dessa mått är att de ska fungera 

som indikatorer på var verksamheten är på väg. Swedavia har dock annorlunda 

situationen jämfört med de andra bolagen då de inte arbetar under offentlig upphandling 

utan ekonomichefen menar snarare att de konkurrerar med andra flygplatser för att 

locka flyglinjer och i sin tur öka passagerartillväxten till deras flygplatser, vilket 

motiverar mer fokus på kundkvalitet. Om ett företag inte har någon tydlig generisk 

strategi menar Bengtsson och Kalling (2012) att det kan bidra till att förtaget inte lycka 

framhäva sin produkt varken genom pris eller kvalitet. I Swedavias fall beror valet av 

flygplats för flygbolagen på om det finns en marknad där och inte direkt av Swedavias 

tjänster. I och med det använder inte Swedavia någon tydligt avgränsad generisk strategi 

på grund av deras unika situation. Ekonomichefen menar att kvalitet blir mer som en 

hygienfaktor för att skapa tillgänglighet och i sin tur bidra till det transportpolitiska 

uppdraget bolaget har. Konkurrensverktyg i form av pris kan endast användas ibland för 
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att rabattera och locka flyglinjer, ifall det skulle finnas en liknande kundmarknad på två 

flygplatser och flygbolagen måste välja en. 

  

5.1.2.2 Karaktärsdrag 

Enligt Van der Stede et al. (2006) är det fördelaktigt att använda en diversitet mellan 

finansiella och icke-finansiella mått vilket fallföretagen i denna studie har även om 

uppdelning ser ganska olika ut för de tre olika bolagen. Svevia är det bolaget som valt 

att främst fokusera på finansiella mått vilket märks tydligt vid intervjuerna med de olika 

respondenterna på företaget. Det är först det senaste året som bolaget fokuserat mer på 

att använda sig av icke-finansiella mått berättar divisionschefen på Svevia. Bento et al. 

(2014) menar att finansiella mått oftast används för ett kortsiktigare perspektiv medan 

icke-finansiella mått är mer långsiktiga och finns till för att påverka ett företags 

långsiktiga lönsamhet. Det kan därför vara bra för Svevia att de har börjat lägga mer 

fokus på icke-finansiella mått som exempelvis säkerhet för att inte uppnå ett för 

kortsiktigt fokus vilket enligt Lambert (2001) oftast resulterar i att cheferna fokuserar på 

”fel saker”. Ökad fokus på säkerheten hoppas chefscontrollern på Svevia göra företaget 

till en attraktivare arbetsgivare och då fånga ytterligare kompetens. På så vis kan 

företaget genom långsiktiga icke-finansiella mått kanske öka lönsamheten på lång sikt 

genom att anlita mer kompetent personal. Infranord använder sig också mestadels av 

finansiella mått vilket enligt respondent 1 beror på att dessa är enklare att mäta vilket 

Catasús et al. (2008)  nämner som ett av sina ideal för hur ett nyckeltal ska vara. Till 

skillnad från Svevia har dock Infranord enligt respondent 1 satt mått gällande säkerhet 

likt viktigast för företaget och visar på att det inte är de finansiella måtten som är mest 

avgörande. Swedavia däremot är företaget som framför allt använder sig av icke-

finansiella mått vilket enligt Abernethy et al. (2013) kan likställas med att bolaget har 

ett långsiktigare fokus. Att använda mertalet icke-finansiella mått tyder också på att 

måtten speglar företagets strategi, då denna består av nöjda medarbetare, nöjda 

resenärer, avkastning på eget kapital och utsläpp av koldioxid, där tre av fyra delar 

motsvarar icke-finansiella områden. Strategidirektören på Swedavia berättar att det är 

viktigt att ha en bra mix och balans mellan icke-finansiella mått vilket också Van der 

Stede et al. (2006) framhäver likt viktigt och menar att företag med en mix av de olika 

måtten presterar högre.  

 

En annan parallell som kan dras till finansiella och icke-finansiella mått är diskussionen 

gällande drivande och släpande mått. Niven (2006) menar att drivande mått är till för att 
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leda vägen framåt för organisationen medan släpande mått är bakåtblickande. Drivande 

mått används normalt sätt till att mäta interna processer och aktiviteter, vilket samtliga 

tre bolag inte gör i någon större utsträckning då denna typ av mått är en utmaning att 

använda i respektive bolag. Niven (2006) bekräftar svårigheten med drivande mått då de 

enligt författaren är svåra att identifiera och mäta men menar att fördelarna är att de 

resultat som uppkommer kan hjälpa organisationen att lära och justera mot bättre 

resultat i framtiden, vilket borde skapa incitament för de tre fallföretagen att introducera 

denna typ av mått. Karaktäristiskt för släpande mått är, enligt Niven (2006), att de 

fokuserar på historisk data och fungerar ofta kontrollerande. Svevia som främst 

använder sig av finansiella mått har där av också många släpande mått då dessa 

fokuserar på historisk data. Även Infranord och Swedavia har en uppsättning av denna 

typ av mått men inte i samma utsträckning. Anledningen till att många företag använder 

denna typ av mått är enligt Niven (2006) att de i större utsträckning är enklare att 

identifiera och fånga i verksamheten och därför ses likt fördelaktiga vilket också är 

anledningen till att fallföretagen använder denna typ av mått. 

 

5.1.3 Uppföljning 

Med hänsyn till Olhagers (2013) påstående, att en återkommande process är bas för 

lärande och effektivisering samt Bounds et al. (1994) förklaring att detta enklast görs 

via systematiska åtgärdssystem, har alla fallföretag lyckats i att ta fram ett system för 

uppföljning. I Infranord sker uppföljningen, likt respondent 1 beskriver, månadsvis. 

Företaget använder dock inte ett enhetligt system för hela verksamheten då de endast 

arbetar på detta sätt, med uppföljning av mått inom de övergripande strategiområdena, 

ner på arbetschefsnivå och då endast på en utav regionerna. På lägre nivå sker också 

uppföljning månadsvis men då främst för finansiella tal i och med budgetuppföljning av 

avvikelser. Svevia har istället övergripande uppföljning kvartalsvis enligt 

”farfarsprincipen” där chefens chef är med och alla cheferna grillas. Uppföljningen på 

detta sätt görs ner på arbetschefsnivå menar divisionschefen. Arbetscheferna har också 

dem uppföljning kvartalsvis med projektcheferna där framgången i projekten diskuteras. 

I Svevia sker dock finansiell uppföljning oftare, tio gånger per år samt hållbarhetsmålen 

och avtalsfriheten varje månad. Swedavias uppföljning av deras fyra övergripande mål, 

sker likt i Svevia, kvartalsvis i koncernledningen där möten tidigare hållits med 

underordnade chefer för att se om något behöver lyftas upp och åtgärdas. Uppföljningen 

av Swedavias fyra övergripande mål sker ända ner på individnivå men 

strategidirektören poängterar här att sortering av information måste göras, då inte allt är 
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intressant för alla att veta, exempelvis kan koncernledningen inte göra allt utan cheferna 

måste själva åtgärda problem om möjligt. Det menar Neely et al. (2000) vara en viktig 

del i utformningen av ett prestationsmätningssystem, just att betänka ansvar och vilken 

information som bör delges vem.  

 

5.1.3.1 Ansvar och kommunikation 

Gemensamma drag, vilka kan urskiljas i alla tre fallföretagens uppföljning, är att 

finansiell uppföljning sker månadsvis vilket även Forsberg och Olsson (2004) menar 

brukar vara en generell metod vid uppföljning av prestationsmätning. Företagen har, 

vilket Catasús et al. (2008) menar vara avgörande, delegerat ansvar och satt ansvariga 

för alla mått samt i Svevias fall även aktiviteter. Dessa ansvariga rapporterar sedan 

vidare upp till ledning vilket Forsberg och Olsson (2004) menar vara nödvändigt för att 

möjliggöra en sammanfattande bedömning av verksamheten. Alla bolagen har också 

avstämning med ägarna angående de övergripande finansiella och hållbarhetsmålen, de 

blivit tilldelade, en gång i kvartalet vilket är ett krav för statligt ägda bolag. 

Strategidirektören på Swedavia menar att bolaget funnit en bra kombination i 

uppföljningen genom att följa upp de finansiella måtten varje månad och de icke-

finansiella måtten kvartalsvis, detta då denne menar att de olika karaktärerna behöver 

olika tid för att visa effekter av åtgärder. Ytterligare har alla företagen medarbetarsamtal 

med närmaste chef där personliga mål följs upp och nya sätts. Swedavia har även, likt 

strategidirektören berättar, två uppföljningsmöten under året och de är även de ända 

företag vilka följer upp mål relaterat till de fyra övergripande målen på individnivå.  

 

Att Swedavia har mer än ett medarbetarsamtal per år anser strategidirektören vara 

nödvändigt för att skapa kontinuitet i personligt arbete. Det är även något Forsberg och 

Olsson (2004) håller med om och menar att ständig kommunikation med medarbetarna 

är nödvändig för att skapa förståelse om vad som ska göras och varför. Genom dessa 

extra möten får Swedavia ytterligare möjlighet att kommunicera ut strategin och 

resultatet till alla i företaget, utöver vanliga kommunikationskanaler, vilket förenklar 

implementeringen av strategin. Detta då anställda, enligt Ferreira och Otley (2009), 

fokuserar på det ledningen signalerar likt viktigt genom kommunikation vilket då blir 

extra tydligt i Swedavia. Infranord, Svevia samt Swedavia använder sig alla också utav 

ett intranät för att hjälpa till att kommunicera ut resultat av prestationsmätningen. På 

dessa publiceras för alla företagen affärsplaner, mål och mått samt i Svevias fall även 

rankinglistor och Sveviakompassen. Sveviakompassen, vilken följs upp varannan 
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månad, menar chefscontrollern ska fungera likt förebyggande åtgärder, på det viset kan 

företaget åtgärda problemen innan de uppstår. I övrigt ser åtgärdsarbetet ganska lika ut i 

de olika bolagen då åtgärder utförs av ansvarig chef om möjligt, annars lyfts problemet 

högre, och effekterna av åtgärderna rapporteras sedan uppåt när de är utförda.  

 

Att Infranords VD kommunicerar ut de övergripande strategiområdena på 

huvudkontoret var sjätte vecka kan ses givande då det likt Forsberg och Olsson (2004) 

menar är viktigt att ledningen och chefer kommunicerar resultat för att skapa tilltro till 

dessa samt mål och åtgärder. Det visar sig dock i intervju med respondent 2 på 

huvudkontoret i Infranord att denne vet att de får mål och mått centralt ifrån, men är 

samtidigt osäker på vilka dessa är. Tydligare blir ledningens kommunikation i Swedavia 

där Vd:n håller dragningar om de fyra övergripande målen och deras resultat även ute i 

verksamheten. Kommunikation utav strategin och resultat av mätning känns därför 

allmänt mest etablerad i Swedavia. Detta då målramsan likt strategidirektören säger 

trummas in och vilket ekonomichefen vidare menar görs med tanken att om 

medarbetarna inte vet hur det går eller vad deras arbete resulterar i, kan de inte heller 

veta om de gör rätt. Svevia kommunicerar snarare resultatet av strategiområdena via 

Sveviakompassen samt resultatrankingen. Kommunikationen av resultatet blir även 

viktig för att klargöra vad som är normalt i företaget vilket Bowersox et al. (2007) 

menar var relevant då företagen borde upprätta standarder för utförandet. Om företagen, 

likt författarna menar, använder lämpliga standarder för utförande i förhållande till de 

fastställda måtten blir det enklare att kontrollera verksamheten. Detta då standarderna 

indikerar på när prestationerna behöver modifieras. 

 

5.1.3.2 Stödjande infrastruktur och tolkning 

Trots att alla bolagen har en omfattande verksamhet och omkring 2000 anställda är de 

endast Swedavia vilka tagit fram ett enhetligt datasystem för prestationsmätningen, 

vilket Franco-Santos et al. (2007) menar vara hjälpsamt för insamling, jämförelse och 

analys av mätningen. I både Infranord och Svevia sker informationsinsamlingen via 

olika program vilka sedan sammanställs av personal. Infranord och Svevia använder 

dock en liknande kodningsteknik för mått. I Infranord visas, enligt respondent 1, mål 

vilka uppnåtts likt gröna och de vilka inte uppnåtts likt röda på intranätet. I Svevia sker 

en liknade uppdelning för arbetschefernas rankinglista av resultat, där den bästa är högst 

upp och grön medan den sämsta längst ner och röd, enligt divisionschefen. Att koda 

systemen kan bidra till extra pedagogik för de anställda och även fungera motiverande 
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då de anställda kan sträva mot gröna resultat vilket bekräftas av Forsberg och Olsson 

(2004) som menar att visuella målrapporter underlättar kommunikation av resultat. Vid 

tolkning av mått menar Catasús et al. (2008) att problem kan uppstå om dem, vilka 

analyserar måtten, inte har ett kritiskt förhållningsätt. Detta då det inte alltid är helt 

enkelt att veta om en förändring av ett mått är bra eller dåligt. Ett tydligt exempel är likt 

det måttet Svevia använder, efter krav från ägaren, för koldioxidutsläpp vilket mäts i 

ton. Om måttet går upp, vilket anses negativt, är det viktig att tänka på att det inte är i 

relation till företagets produktion. Om produktionen växer, vilket är positivt, kan det 

medföra en negativ effekt på miljömåttet även om det skulle visa sig att utsläpp per 

producerad enhet minskat. Catasús et al. (2008) menar att dessa problem kräver att 

företagen tydligt funderar över vad som kan ha påverkat måttet vid analys och om dessa 

är beräkningstekniska eller verksamhetsrelaterade.   
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5.1.4 Sammanfattande modell  

Nedan återfinns en sammanfattande modell över bolagens företagsstrategi, i den övre 

delen, samt arbetet med prestationsmätningssystem i den undre delen av modellen. I 

modellen presenteras gemensamma drag och skillnader bolagen emellan.  

 
Figur 5. Arbete med prestationsmätningssystem i statligt ägda bolag. Egen illustration. 
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5.2 Bolagiseringens påverkan på ett prestationsmätningssystem  

I denna sektion av analysen diskuteras studiens andra problemformulering: på vilka sätt 

bolagiseringen påverkat fallföretagens prestationsmätningssystem. Sektionen är 

uppdelad efter de huvudområden som fram för allt påverkat 

prestationsmätningssystemen i bolagen.   

 

5.2.1 Affärsmässig fokus  

Svevia och Infranord poängterar att den affärsmässiga resan de gjort sedan 

bolagiseringen är den största skillnaden från att vara ett affärsverk till att bli ett bolag 

under statens regi. Respondent 1 på Infranord menar att bolaget just nu arbetar hårt med 

affärsmässigheten och den tidigare inte varit en självklar del av verksamheten vilket 

respondent 3 på Infranord bekräftar och menar vidare att detta är något som är svårt att 

ändra. Även divisionschefen på Svevia berättar att det inte satt i kulturen tidigare att 

företaget faktiskt existerar för att tjäna pengar. Utvecklingschefen på Svevia berättar att 

de nu har börjat en affärsmässig väg men att de fortfarande har en lång bit kvar att gå 

och att övergången till att bli affärsmässiga inte sker på en natt. Thomasson (2013) samt 

Larsson och Stahl (1990) diskuterar skillnaden mellan statligt ägda bolag och affärsverk 

när det kommer till affärsmässighet. Författarna menar att statliga ägda bolag har en 

betydligt större fokus på affärsmässighet än vad affärsverk har vilket stämmer bra in på 

den bild som Infranord och Svevia återger. Även statens offentliga utredningar 

(2007:78) fastställer att det finns en skillnad i de ekonomiska målen för bolagen 

gentemot affärsverken då bolagen får ett större fokus för att drivas med ett vinstintresse 

samt att ett av motiven för bolagiseringen är ekonomiska. Fokusen på affärsmässigheten 

samt det ökade vinstintresset speglas i framför allt Svevias, men också lite i Infranords, 

respektive strategi och prestationsmätningssystem bolagen använder idag.  

 

På Svevia syns detta exempelvis genom att ett av de fyra övergripande strategiska 

områdena idag heter affärsmässighet vilket är något som förändrats sedan 

bolagiseringen. Att bolaget känner att de behöver ha ett strategiskt område som kallas 

affärsmässighet visar också på vilken stor omställning bolagiseringen har varit, då 

affärsmässighet vanligtvis kan ses som en självklarhet för privata bolag. 

Divisionschefen berättar att Svevia sedan bolagiseringen har varit otroligt 

resultatfokuserade vilket också synts i deras prestationsmätningssystem då intresset för 

finansiella mål och mått har varit väldigt stort de senaste åren. Exempelvis säger 
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divisionschefen att Svevia mäter de interna kostnaderna stenhårt och menar vidare 

också att det idag finns knivskarpa mål för dessa mått. Enligt Bento et al. (2014) bidrar 

en stor fokus på finansiella mått oftast till ett kortsiktigt tänkande i organisationen vilket 

enligt Lambert (2001) kan bidra till att en chef fokuserar på fel saker vilket Svevia i ett 

försök att bli mer affärsmässiga sedan bolagiseringen inte insett förrän nu och idag 

börjat fokusera lite mer på icke-finansiella mått och mål. En annan skillnad från 

Vägverket Produktion som chefscontrollern nämner, och som också kan relateras till 

den ökade fokusen på affärsmässighet, är att Svevia idag använder sig av mått och mål 

som är belöningsgrundade på bolagets arbetschefsområden. Divisionschefen poängterar 

att detta aldrig hade kunnat hända innan bolagiseringen och säger skämtsamt ”nej men 

hjälpe mig, då hade man ju blivit stämd” och berättar vidare att de kände sig usla när de 

ens frågade om att införa ett belöningssystem då det inte var den kulturen som fanns på 

Vägverket Produktion. Vidare säger divisionschefen på Svevia att det är idag är väldigt 

viktigt vi uppföljning att de som är duktiga ska firas och de som inte levererar ska 

pushas vilket då blir lätt att göra när de använder mått och mål för intern ranking. Att 

Svevia har så stor fokus på det finansiella, även om detta kan kopplas till en kortsiktig 

tänkande enligt Bento et al. (2014), behöver inte vara negativt. Det faktum att det är en 

stor kulturmässig svårighet att bli mer affärsmässiga gör det möjligt att en hård start 

med mycket finansiellt fokus i prestationsmätningssystemet skulle kunna hjälpa till att 

snabba på övergången mot mer affärsmässigt tänkande i organisationen. 

 

I Infranords strategi har alltid lönsamhet varit med, också på affärsverkstiden, och 

respondent 1 menar att det alltid funnits en strategi men att den inte riktigt var synlig 

eller pratades om tidigare. Detta arbetar Infranord idag med att synliggöra strategi, 

vision och affärsidé för att förtydliga bolagets uppdrag vilket enligt Driver (2014) är en 

av de viktigaste faktorerna för en välfungerande strategi. Det går att i Infranords vision 

se att affärsmässigheten har påverkat bolaget då de nu använder begreppet lönsamhet i 

visionen vilket inte fanns med i Banverket Produktions vision. Respondent 3 poängterar 

även att resultatfokusen i bolaget har blivit betydligt större sedan bolagiseringen vilket 

respondent 2 på Infranord bekräftar och säger att bolaget idag har en större 

lönsamhetsfokus. Bolaget använder idag i sitt prestationsmätningssystem överhängande 

finansiella mått, vilka enligt respondent 1 på Infranord är enklast att mäta vilket därför 

inte direkt kan kopplas till en påverkan från bolagiseringen. Respondent 2 och 3 på 

Infranord menar att varken mål eller mått har förändrats något nämnvärt sedan 



  
 

89 

bolagiseringen men att en av de stora skillnaderna är hur uppföljningsarbetet går till då 

de finansiella kraven samt konsekvenserna för dåligt resultat har ökat.  

 

Vad som är anmärkningsvärt är att respondenterna, på både Infranord och Svevia, 

nämner affärsmässigheten som den stora skillnaden och utmaningen i och med 

bolagiseringen när ingen av respondenterna på Swedavia pekar ut denna faktor över 

huvud taget. Detta kan i stor utsträckning bero på att Swedavia är det ända av de tre 

bolagen som fortfarande har kvar ett transportpolitiskt uppdrag från staten som innebär 

att de inom ramen för lönsamhet ska ansvara för driften och utvecklingen av 

kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser. Thomasson (2013) menar att 

detta är ett problem när det kommer till statligt ägda bolag då de både har ett 

samhällsmässigt mål samtidigt som de ska bedriva sin verksamhet i syfte att generera så 

stor vinst som möjligt. Skillnaden mellan affärsverk och statligt ägda bolag menar 

Larsson och Stahl (1990) är att affärsverken också har dessa två krav men att den 

samhällsmässiga fokusen blir större då de fortfarande är en del av en myndighet. 

Strategidirektören på Swedavia berättar att de alltid måste ha i åtanke att det finns ett 

transportpolitiskt uppdrag kvar. De kan inte bedriva sin verksamhet för att kortsiktigt 

bara tjäna pengar till varje pris utan måste också tänka mer långsiktigt för att bidra till 

utveckling och tillgänglighet. Detta speglas i företagets prestationsmätning då bolaget 

använder överhängande icke-finansiella mått med tillhörande mål vilka enligt Bento et 

al. (2014) har ett långsiktigare perspektiv och är till för att påverka företagets framtid 

och lönsamhet. Ekonomichefen på Swedavia hävdar att det är viktigt för bolaget att 

förstå att exempelvis en hög kundnöjdhet bidrar till en högre lönsamhet i framtiden 

vilket är en av anledningarna till att bolaget idag fokuserar på mer icke-finansiella mått 

och mål. Detta tankesätt kan likställas med Catasús et al. (2008) resonemang gällande 

drivande mått vilka också ska leda till en långsiktig lönsamhet då de syftar till en 

förståelse mellan olika måtts samband. Strategidirektören berättar att styrningen på LFV 

var starkare på de ekonomiska måtten och målen även om det är en stor skillnad på 

arbetssättet idag.  

  

5.2.2 Enhetliga prestationsmätningssystem  

Strategidirektören på Swedavia anger, istället för affärsmässighet, två övergripande 

skillnader vilka påverkat Swedavia och deras prestationsmätningssystem av 

bolagiseringen. Skillnaderna är att de fått en mer och tydligare målstyrning samt att 

Swedavia nu har blivit mer sammansatt som ett bolag, där gemensamma metoder 
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användas för att hålla ihop bolaget. Både dessa skillnader speglas i företagets 

prestationsmätningssystem då de konsekvent igenom hela organisationen styr, beslutar 

om mål och mått på underliggande nivåer samt gör uppföljning utefter de fyra 

övergripande strategiska målen som bolaget har idag. Exempelvis berättar både 

ekonomichefen och strategidirektören om den nya funktionsstyrningen som bidragit till 

att flygplatserna nu arbetar utefter samma mål och mått vilket inte var fallet tidigare. 

Strategidirektören säger att det tagit lite tid för Swedavia att anpassa sig efter den nya 

målstyrningen med de fyra övergripande målen men att dessa nu börjar sätta sig i 

organisationen och menar vidare att det vid en medarbetarundersökning visade sig att 

väldigt många medarbetare hade koll på vilka bolagets fyra övergripande mål faktiskt 

är. Enligt Driver (2014) är det vanligt att medarbetare i en organisation inte är medvetna 

om vilken strategi företaget har och menar vidare att det är viktigt att hitta ett verktyg 

för att skapa en förståelse för företagets strategi vilket Swedavia har gjort. 

Strategidirektören menar att de mål som bolaget har idag i sitt 

prestationsmätningssystem är mycket mer konkreta och inte längre invecklade i mjuka 

termer. Tidigare var målen snarare formulerade efter uppdrag gentemot de skarpa mål 

bolaget faktiskt har idag, vilket även Roos et al. (2004) bekräftar och menar att mål i 

myndigheter ofta är otydligare. Då processen för att ta fram mål och mått sedan 

bolagiseringen har blivit mer centraliserad i Swedavia har de idag en större möjlighet att 

vid uppföljning jämföra deras olika verksamheter med varandra.  

 

Även Infranord och Svevia har, precis som Swedavia, arbetat med att skapa en struktur 

och gemensamt arbetssätt genom olika strategier i bolaget sedan bolagiseringen. 

Respondent 3 på Infranord menar att enheterna tidigare omedvetet såg till sina egna 

intressen vilket var väldigt svårkontrollerat men har sedan bolagiseringen blivit bättre. 

Även chefscontrollern på Svevia anger detta som ett problem innan bolagiseringen då 

varje litet driftområde skötte sitt område på sitt sätt. För att överbrygga problemet 

försöker bolagen idag arbeta efter samma arbetssätt vilket också märks i bolagens 

prestationsmätningssystem. Exempelvis berättar respondent 1 på Infranord att de 

använder sina övergripande finansiella samt säkerhetsrelaterade mått och mål ända ner 

på platschefsnivå. Tanken är att nyckeltalen och dess mål ska genomsyra hela 

organisationen för att skapa en röd tråd i bolagets prestationsmätningssystem. Svevia 

har sedan bolagiseringen strukturerat om sitt prestationsmätningssystem så att samtliga 

finansiella mått används ner på samtliga nivåer i bolaget. Svevia har även med hjälp av 
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Sveviakompassen, vilken tidigare bara var en skrivbordsprodukt, strukturerat upp deras 

aktiviteter utefter deras fyra strategiska områden i syfte att skapa en röd tråd i bolaget. 

Likt chefscontrollern berättar arbetar även bolaget för att ”lika problem lika lösning”  

vilket även det skapar större enhetlighet. Kristensen (2013) menar att utvecklingen av 

ett konsekvent prestationsmätningssystem som stöder företagets strategi kräver en 

grundlig process vilket Swedavia har lyckats med då deras fyra övergripande mål 

speglas ända ner på individnivå. Infranord och Svevia har en bit kvar för att uppnå detta 

men har båda kommit en bra bit på vägen.  

 

5.2.3 Fokus på intern effektivitet och produktivitet  

Samtliga tre motiv, vilka tagits fram av statens offentliga utredningar (2007:78), för 

bolagiseringen innebär att bolagiseringen ska bidra till någon form av 

effektivitetsökning. Antingen att affärsverken ska bli effektivare i sin resursanvändning, 

mer kostnadseffektiva eller bara allmänt öka sin effektivitet. Samtliga tre fallföretag 

anger i studien att de, på grund av olika anledningar, inte är vidare bra på att mäta den 

interna effektiviteten eller produktiviteten vilket kan ses som anmärkningsvärt då detta 

faktiskt är huvudmotivet för att fallföretagen har bolagiserats. En medvetenhet om att 

bolagen borde inkludera denna typ av mått och mål i sina prestationsmätningssystem 

finns. Exempelvis har Svevia idag ett övergripande strategiområde inom operationell 

effektivitet där bolaget använder sig av aktiviteter i området för att öka effektiviteten i 

sina interna processer. Dock anger både respondent 3 på Infranord samt chefscontrollern 

på Svevia att det är svårt att hitta mått som går att mäta i tjänsteföretag. Rust och Huang 

(2012) bekräftar Infranords och Svevias resonemang och menar att det är mer 

komplicerat att mäta produktivitet i tjänsteföretag. Ekonomichefen på Swedavia berättar 

att anledningen till att de inte mäter sin egen effektivitet snarare beror på att de haft en 

sådan fin tillväxt de senaste åren vilket minskat incitamenten för att mäta detta. Trots att 

bolagen inte riktigt inkluderar effektivitetsaspekten i deras prestationsmätningssystem 

så har de ändå sedan bolagisering jobbat med att öka denna. Respondent 2 på Infranord 

menar att de sedan bolagiseringen har arbetat mycket med sin effektivitet men också de 

har mycket kvar att göra inom området vilket kan vara en anledning till att detta ännu 

inte speglas i deras prestationsmätningssystem. Även respondent 3 på Infranord menar 

att deras kunder idag får mer järnväg för pengarna då effektiviteten blivit bättre. Som 

nämnt ovan arbetar även Svevia med aktiviteter i sin Sveviakompass för att öka den 

operationella effektiviteten.  
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En av anledningarna till att staten valt att bolagisera affärsverk i sin regi är enligt statens 

offentliga utredning (2007:78) förvaltningspolitiska vilket innebär att statens åtagande 

ska renodlas då staten ständigt ska sträva efter en högre effektivitet hos sina 

verksamheter samt att staten ska fokusera på sina kärnegenskaper. Rent praktiskt har 

detta inneburit att affärsverken bolagiserats för att undvika att den överordnade 

myndigheten sitter på två olika stolar genom att de både är beställare samt utövare av 

vissa tjänster. Respondenterna på två av de tre fallföretagen anger att detta är en av 

skillnaderna och benämner det gemensamt som att det tidigare var som ”höger och 

vänsterfickan på samma byxor” när de var affärsverk under myndigheten. Respondent 1 

på Infranord säger att tanken var att affärsverket skulle bära sina egna kostnader men att 

samma anslagsfinansierade pengar som användes i myndigheten också fanns hos 

affärsverket. Utvecklingschefen på Svevia bekräftar påståendet och menar att då 

pengarna kom från samma ställe tidigare hände det ofta att affärsverket fixade lite extra 

saker som sedan inte fakturerades när de ändå var ute på ett arbete. Statens offentliga 

utredningar (2007:78) benämner även detta som en av skillnaderna mellan affärsverk 

och statligt ägda bolag och att myndigheterna idag inte besitter möjligheten att direkt 

styra de dåvarande affärsverken och att dessa nu konkurrerar på samma villkor som alla 

andra vilket också medfört ett större utrymme för högre konkurrens. Respondent 3 på 

Infranord säger att i och med att konkurrensen har ökat så får också beställaren mer 

järnväg för pengarna men att den stora skillnaden är att staten också får precis vad de 

betalar för och inte mer. Att bolagen (Svevia och Infranord) nu konkurrerar på samma 

villkor och inte längre är en del av myndigheten påverkar prestationsmätningssystemen 

då bolagen tvingats tänka mer på sin egen effektivitet och sina kostnader vilket tidigare 

diskuterats för hur detta syns i prestationsmätningssystemen. Divisionschefen på Svevia 

menar att det är en stor skillnad att uppföljningen i prestationsmätningssystemet idag 

görs på resultat med kniven mot strupen vilket har chockat många och att det också syns 

tydligt att fokus på effektivitet har blivit större då bolaget sedan 2009 sagt upp cirka 

1000 personer och menar att de ska göra mer på färre personer.  

 

5.2.4 Ansvar och ambitionsnivå  

Vid en bolagisering sker enligt Thomasson (2013) en separation mellan ägare och 

kontroll. Nu styrs istället bolagen, likt beskrivet av Larsson och Stahl (1990), av en VD 

och styrelse. Denna förändring har, likt studien påvisar, påverkat arbetet med 

prestationsmätningen nämnvärt i alla fallföretagen.  Respondent 2 på Infranord menar 

att den största påverkan av bolagiseringen skett i form av ändrat ledarskap. Respondent 
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2 förklarar att det skett en stor påverkan på det interna ledarskapet och att det nu är en 

betydligt större tydlighet i ansvarsfördelningen än tidigare då ansvariga idag har bättre 

koll på vad de är ansvariga för. Respondent 2 menar också att kommunikationen blivit 

betydligt bättre vilket även hjälper bolaget att synliggöra strategin som respondent 1 

menade vara något de arbetar med mer nu än tidigare. Lika så berättar strategidirektören 

på Swedavia att de nu har en engagerad VD vilken pratar om bolagets mål och resultat 

ute i verksamheten och på så vis visar att denne tar ansvar för dessa. I Svevias speglas 

den högre ansvarskänslan i prestationsmätningssystemet genom ett högre intresse för 

mål, mått och uppföljning. Utvecklingschefen berättar exempelvis om en händelse 

innan bolagiseringen vilken denne tycker speglar vilket litet intresse det fanns tidigare 

för prestationsmätning då anställda kunde hålla en presentation med fel siffror utan att 

någon märkte det. Enligt Catasús et al. (2008) är intresse för nyckeltal mycket viktigt 

vilket även passar bra in med Locke och Lathams (2002) resonemang gällande vikten av 

att skapa målengagemang för att lyckas med sin målsättning. Enligt Catasús et al. 

(2008) är det vid uppföljning avgörande att varje nyckeltal har en eller flera ansvariga 

för att kunna hantera åtgärder. Att ansvaret och intresset i prestationsmätningssystemet 

har ökat för samtliga bolag på ett eller annat sätt kan därför ses som väldigt fördelaktigt.   

 

Ytterligare en tydlig skillnad, nämnd av Larsson och Stahl (1990), är att statligt ägda 

bolag arbetar under större självständighet än affärsverk vilket också medför att VD och 

styrelse i ett bolag ställs till svars för uppnått resultat i större utsträckning. Detta speglas 

i prestationsmätningens uppföljning då det, likt divisionschefen på Svevia berättar, förr 

inte hände mycket ifall du som anställd underpresterade. Nu menar denne att det inte är 

kul att vara kvar i organisationen om ett tillfredställande resultat inte uppnås och menar 

att kraven på att prestera blivit betydligt högre. Konsekvenserna har även enligt 

respondent 2 på Infranord hårdnat för dåligt resultat till följd av bolagiseringen och att 

organisationen idag arbetar för att ta lärdom av fel på ett annat sätt. Det styrker också 

respondent 3 som menar att verksamheten under myndighetstiden inte hade krav på att 

vara resurseffektiva på samma sätt som bolaget har idag. I Swedavia menar 

strategidirektören att det även där finns en tydligare fokus på att sätta tydliga mål och att 

VD är mer fokuserad på att ticka av om dessa är uppnådda än den tidigare 

generaldirektören på LFV. De hårdare kraven på verksamheterna kan vidare återkopplas 

till statens offentliga utredningars (2007:78) motiv till bolagisering då detta ställer högre 

krav på att arbeta både resurs- och kostnadseffektiv för att uppnå ett tillfredställande 
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resultat. Ännu en aspekt vilken kan utläsas ha påverkat prestationsmätningssystemet 

med utgångspunkt i ny ledning är att bolagens arbete blivit mer centraliserad och 

kontinuerlig än det var innan bolagisering.  

 

En tydlig trend för utvecklingen i de statliga bolagens arbete med 

prestationsmätningssystemen kan härledas till när var och ett av bolagen fick sin 

nuvarande VD. På Swedavia tillsattes nuvarande VD endast ett halvår efter 

bolagiseringen och strategidirektören menar att det är denne som drivit på arbetet med 

målstyrning, ökad ambitionsnivå, centraliserad styrning, snabbare åtgärdsprocesser samt 

varit duktig på att kommunicera ut de strategiska målen. Det är även Swedavia vilka 

kan anses kommit längst i arbetet att implementera sin strategi genom 

prestationsmätningssystemet sedan bolagiseringen. Svevias VD tillsattes år 2011, alltså 

två år efter bolagiseringen, och det var först då divisionschefen menar att fokusen på 

affärsmässighet började i verksamheten och bland annat rankinglistorna infördes. 

Utvecklingschefen menar även att detta bidragit till större transparens av hur det går för 

företaget och menar även att kommunikationen är bättre idag då det inte är någon 

visklek med resultatet längre. Respondent 3 på Infranord nämner även denne att det var 

först när deras nuvarande VD tillsattes år 2013 som bolaget började tänka affärs- och 

kostnadsmässigt och att bolaget innan befann sig i ett mellanläge där rätt kompetens och 

medvetenhet saknades. Speculand (2014) menar att företag ofta saknar ledare med rätt 

kunskap för att implementera en strategi och poängterar vikten av att dessa stannar kvar 

och är delaktiga genom hela processen där de kontinuerligt kommunicerar, kontrollerar 

och följer upp arbetet. Att Swedavias VD, med rätt kompetens, befunnit sig längst i 

bolaget jämfört med de andra bolagens VD urskiljs i det att strategin i större 

utsträckning genomsyrar hela arbetet med prestationsmätningssystemet samt att det, i de 

andra bolagen under intervjuerna, oftare framgick att det var delar av arbetet som 

behövde utvecklas.        

 

En likhet, Svevia och Swedavia emellan, som syns i dagens prestationsmätningssystem 

är att målen som respektive bolag sätter har en betydligt högre ambitionsnivå gentemot 

de mål som fanns under tiden respektive bolag var ett affärsverk. Detta kan härledas till 

samtliga motiv som statens offentliga utredningar (2007:78) benämner till 

bolagiseringen eftersom ett ökat fokus på någon form av effektivitet också bör medföra 

en ökad ambitionsnivå. Den ökade ambitionsnivån kan också kopplas till den nya 
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ledningen samt chefer som respektive bolag fått. Exempelvis menar ekonomichefen på 

Swedavia att de tack vare en offensiv ledning idag har en högre ambitionsnivå. Tidigare 

generaldirektör på LFV var enligt strategidirektören inte lika benägen att sätta skarpa 

mål för det dåvarande affärsverket. Även divisionschefen på Svevia bekräftar 

resonemanget och menar att de nya cheferna som kom från den privata sidan hade en 

medvetenhet att det faktiskt går att tjäna pengar vilket inte fanns tidigare. Även om inte 

samma direkta påverkan uppfattas i Infranord syns dock en tydligare medvetenhet om 

att ambitionsnivån är viktig även där. Lindvall (2011) menar att ett för lättuppnåeligt 

mål minskar incitamenten till att göra sitt allra bästa och att de tre bolagen idag 

använder en högre ambitionsnivå än innan bolagiseringen i sitt 

prestationsmätningssystem kan därför bidra till att de anställda faktiskt arbetar hårdare 

och att bolagen på sikt i så fall uppfyller de tre motiven för bolagiseringen.  

 

5.2.5 Sammanfattande modell  

Nedan återfinns en sammanfattande modell över bolagiseringens påverkan på 

prestationsmätningssystem i statligt ägda bolag. I modellen presenteras gemensamma 

drag och skillnader bolagen emellan.  

 

 

Figur 6. Bolagiseringens påverkan. Egen illustration. 
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5.3 Resultat 

Resultatet i studien presenteras i form av en modell vilken består av de två 

sammanfattande modellerna presenterade i analysen för respektive problemformulering.   

 
Figur 7. Resultat. Egen illustration. 
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6 Slutsats 

Hur arbetar statligt helägda bolag inom infrastruktur med prestationsmätningssystem 

för att implementera sin företagsstrategi? 

 

Samtliga bolag arbetar utifrån fyra olika strategiska områden eller mål, vilka sätts på 

ledningsnivå, och sedan bryts ner på lägre nivåer i organisationen genom mål och mått 

samt aktiviteter. Infranord och Svevia som inte innehar något transportpolitiskt uppdrag, 

och vilka även konkurrerar genom pris, har ett prestationsmätningssystem som speglas 

ett stort finansiellt fokus, och då framför allt på Svevia. Swedavia däremot, vilka 

fortfarande innehar ett transportpolitiskt uppdrag och en kombinerad generisk strategi, 

har ett prestationsmätningssystem som speglas av ett större icke-finansiellt fokus. 

Samtliga bolag upplever en utmaning när det kommer till mätning och uppföljning av 

interna processer samt effektivitet. Utmaningen beror snarare på att verksamheterna är 

tjänsteföretag än att det är statligt ägda bolag. Statligt helägda bolag inom infrastruktur 

arbetar i stor utsträckning likt den generella teori som beskrivits i den teoretiska 

referensramen med prestationsmätningssystem för att implementera sin företagsstrategi. 

Detta innebär att organisationsformen statligt ägda bolag inte påverkar arbetssättet med 

prestationsmätningssystem då det i vår studie framkommer att fallföretagen arbetar likt 

vilket företag som helst med systemen. Att de tre fallföretagen arbetar med genomtänkta 

prestationsmätningssystem, trots att utvecklingen är i olika stadier, märks då det finns 

en medvetenhet och en kunskap gällande prestationsmätningssystem i organisationerna. 

 

På vilka sätt påverkas ett prestationsmätningssystem vid en bolagisering av ett 

affärsverk? 

 

Bolagiseringen har på ett påtagligt sätt påverkat Infranord och Svevias 

prestationsmätningssystem då de idag innehar ett betydligt större finansiellt fokus. 

Anledningen till den ökade finansiella fokusen beror till stor del på den ökande 

självständigheten bolagiseringen inneburit. Infranord och Svevia har genomgått en 

affärsmässig resa där de idag arbetar för att skapa en förståelse för att bolaget finns till 

för att tjäna pengar istället för som tidigare då de, inom affärsverket, uppfattades mer 

som en sysselsättningsverksamhet. Swedavia har däremot gått en annan väg och har 

idag ett prestationsmätningssystem med ett högre icke-finansiellt fokus. Delvis beror 

detta på det transportpolitiska uppdraget bolaget har kvar men också på att dagens 
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ledning tror att ett icke-finansiellt fokus ökar lönsamheten på sikt. En gemensam faktor 

gällande påverkan på prestationsmätningssystemen är att samtliga bolagen idag arbetar 

mer enhetligt. Tidigare arbetade de olika delarna i organisationen på olika sätt och 

oberoende av varandra vilket idag har förbättrats, då exempelvis bolagen använder 

liknande mål och mått för olika nivåer och enheter inom bolagen. Ytterligare en tydlig 

skillnad är att bolagen idag har blivit mer effektiva vilket även medfört ett större 

intresse för att inkludera detta i prestationsmätningssystemet. Den ökande effektiviteten 

kommer sig framför allt av den ökande konkurrensen då de inte längre är en del av den 

beställande myndigheten. Prestationsmätningssystemet har vidare påverkats av 

bolagiseringen då bolagen idag har högre kvar samt hårdare konsekvenser vid 

uppföljning. Ansvariga ställs tills svars för uppnådda resultat i större utsträckning idag 

vilket lett till en tydligare ansvarsfördelning i arbetet med prestationsmätningssystemen. 

En avslutande påverkan på prestationsmätningssystemet som syns är att ambitionsnivån 

på målen blivit betydligt högre. Slutligen konstaterar vi att en avgörande faktor för hur 

prestationsmätningssystemen har påverkats beror på ledarskap. Bolagiseringen 

resulterade i att många medarbetare på ledande positioner byttes ut samtidigt som en ny 

VD med betydande kunskap och engagemang kom in i respektive bolag och påverkade 

och förbättrade arbetssätten.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Då ett intresse för att mäta produktivitet och effektivitet finns i bolagen men också 

tydliga problem med att ta fram produktivitets- och effektivitetsmått är ett förslag till 

vidare forskning att hjälpa bolagen att ta fram sådana. Även tidigare forskning kring 

mätning av produktivitet och effektivitet i tjänsteföretag framhåller svårigheter vilket 

tyder på att en studie där den typen av mått tas fram kan bidra med såväl teoretiskt som 

praktiskt värde. Ytterligare en aspekt vilken inte ingår i vår studie men vilken kan vara 

intressant att studera är hur arbetet med prestationsmätningssystem och bolagiseringens 

påverkan på detta uppfattas på lägre nivåer i organisationen. Detta för att se om den bild 

medarbetare på lägre nivåer i organisationerna återger stämmer överrens med den bild 

respondenterna i denna studien återgett som högt uppsatta inom organisationerna.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

 

1. Vill du ge en kort presentation om dig själv och din roll inom företaget idag och 

historiskt sett?  

 

2. Vilka övergripande skillnader upplever du från att vara en producerande enhet 

inom en myndighet till att bli ett statligt ägt bolag? Hur har detta påverkat ert 

företag idag? 

 Hur involverad är staten i styrningen idag jämfört med innan bolagiseringen?  

 

3. Vilka utmaningar har företaget upplevt i och med bolagiseringen? 

  

4. Vilka positiv påverkan har företaget upplevt till följd av bolagiseringen?  

 

Strategi 

5. Vad är företagets strategi idag? Hur såg den ut innan bolagiseringen?  

 Hur konkurrerar ni, har konkurrenssituationen förändrats sedan 

bolagiseringen? (kvalitet eller kostnad) 

 Hur har bolagiseringen i stort påverkat strategin? 

 

6. Vilka svårigheter och framgångar upplever ni i stort med ert 

prestationsmätningssystem idag? 

 

Mått 

7. Hur tar ni fram nyckeltal idag? Hur såg det ut innan bolagiseringen?  

 Inom vilka områden mäter ni prestationer och vilka områden fokuserar ni 

mest på, såg det annorlunda ut innan bolagiseringen? (Ex. på område är 

kvalitet, kund osv.) 

 Vilka typer av nyckeltal använder ni? (Finansiella och icke-finansiella, 

drivande och släpande osv.) Är det någon skillnad sedan bolagiseringen? 

 Vilka egenskaper är viktiga för er när ni tar fram nyckeltal?  

 Enligt teorin finns det en trade-off mellan somliga nyckeltal. Hur tar ni 

hänsyn till denna trade-offen?  



  
 

II 

 Använder ni någon modell för prestationsmätning. Exempelvis det 

balanserade styrkortet.  

 Vem beslutar vilka nyckeltal som ska användas? Hur såg det 

ansvarfördelningen ut innan bolagiseringen? 

 Hur många nyckeltal använder ni er av, är det någon skillnad sedan 

bolagiseringen?  

 

Mål 

8. Hur formulerar ni era mål och hur bryts dessa ner på olika avdelningar och 

individer? Hur såg det ut innan bolagiseringen? Hur ser det ut idag?   

 Kan medarbetare påverka målnivån, såg detta annorlunda ut tidigare? 

 Vilka egenskaper anser ni vara viktiga hos ett mål? (tydlighet, mätbarhet 

osv.)  

 Hur kommuniceras målen ut i organisationen? Hur såg kommunikationen 

annorlunda ut innan bolagiseringen? 

 Har ni mål med olika tidsperspektiv?  

 På vilken nivå sätts olika mål, har det påverkats av bolagiseringen?  

 Hur avgör ni ambitionsnivån på målen, är det någon skillnad sedan tidigare? 

 

Uppföljning 

9. Hur följer ni upp er prestationsmätning Hur såg det ut innan bolagiseringen? Hur 

ser det ut idag?   

 Hur kommuniceras resultaten ut i organisationen, har tillvägagångssättet 

påverkats av bolagiseringen?  

 Har ni något datasystem för er uppföljning och fanns det i så fall tidigare? 

 Vem är ansvarig vid uppföljning, har ansvarsfördelningen förändrats sedan 

bolagiseringen? 

 Hur tolkar ni era nyckeltal och mål?  

 Hur ofta följer ni upp era nyckeltal och mål, såg det annorlunda ut innan 

bolagiseringen?  

 Vad blir konsekvenserna om mål inte uppnås, har konsekvenserna påverkats 

av bolagiseringen?  

 Hur ser er åtgärdsprocess ut, har den förändrats sedan bolagiseringen?  

 



  
 

III 

10.  Har du något mer du vill tillägga? 

 


