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Sammanfattning 

Organisationer jobbar konstant med förbättringar för att möta de nya kraven 

och optimera produktiviteten genom att söka efter förhållandet mellan orsak 

och verkan (Muchiri et al. 2010). I och med hårdare företagsklimat, ställs det 

även hårdare krav på verksamhetsstyrningen och resultatmätningen hos 

organisationer (Yadav & Sagar 2013). Organisationer som bedriver 

projektarbete innebär att varje projekt är unikt och gör förbättringsarbetet mer 

komplicerat (Skibniewski & Ghosh 2009).  

Anläggningsindustrin är känd för att vara en dynamisk industri. De flesta 

industrier inklusive anläggningsindustrin, består av ett antal led av operationer 

och inblandade parter som påverkar produktiviteten och gör 

resultatmätningen mer komplex (Chan 2004). Trafikverket har fått kritik för 

låg produktivitet inom sina projekt (Riksrevisionen 2011). En fallstudie utförs 

på Trafikverkets avdelning Nationella Projekt, som särskiljer sig från övriga 

distrikt och avdelningar genom att de bl a arbetar med paketeringar och 

nationell samordning av projekt. De satsar på att uppnå ökad produktivitet i 

anläggningsbranschen och vill genom ett eller flera nyckeltal specificera var 

analys och förändring behöver ske. De vill dessutom ha en modell för hur 

arbetssättet ska gå tillväga.1 

Empirin till denna forskningsrapport insamlades genom en kvantitativ 

forskningsmetod. Genom studie av Trafikverkets intranät bestående av 

nyckeltalsrapporter, mål, strategier, uppföljningar osv, närvarande vid möten, 

intervjuer samt studie av organisationen på plats kunde empirin kopplas till 

litteraturstudien för jämförelser däremellan. Utifrån detta framkom att 

organisationer kan styra sin verksamhet mot produktivitet genom att tillämpa 

sig av det Balanserade styrkortet. För organisationer som vill kunna lägga om 

sina kriterier för att mäta framgång till att ta fram nyckeltal, rekommenderas 

det Balanserade styrkortet som verksamhetsstyrningsmodell. För att 

nyckeltalen ska kunna tas fram, kan ett team av insatta, kompetenta individer 

inom den organisationen sättas ihop. Genom en modell/cykel i sex steg kan de 

bedriva ett konstant förbättringsarbete av produktiviteten på ett område i 

taget.  

Nyckelord: nyckeltal, produktivitet, projektorganisationer, 
anläggningsindustrin, resultatmätningar, förbättringsarbete 

 

                                                 
1 Danny Huerta, enhetscontroller Nationella Projekt, e-post 10:e september 2013 



 
 

Abstract 

Organization's works constantly with improvements to meet new demands 

and optimize productivity (Muchiri et al., 2010). With tougher business 

climate, demands are even tougher on performance management and 

performance measurement of organizations (Yadav & Sagar 2013). 

Organizations managing projects, means that each project is unique and makes 

the improvement process more complicated (Skibniewski & Ghosh 2009). 

The construction industry is well known as a dynamic industry. Most 

industries, including the construction industry, consists of a number of 

operations and involved parties affecting the productivity and complicating the 

performance measurements (Chan 2004). The Swedish Transport 

Administration has received criticism from the Swedish National Audit Office 

regarding low productivity in their industry (RiR 2011). A case study was 

carried out on The Swedish Transport Administration's department National 

Projects, is distinguished from remaining districts and departments through 

their work with national coordination of projects. They focus on achieving 

increased productivity in the construction industry and wish to develop a 

number of Key Performance Indicators (KPI) to specify where analysis and 

change needs to happen. They also want to have a model of how the 

operation should proceed.2 

The empirical data for this research were collected through a quantitative 

research method. The study of the Swedish Transport Administration's 

department's intranet consisting of KPI reports, goals, strategies, follow-ups 

etc, by being present at meetings, through interviews and participant 

observation made a comparison between the empirical data and the literature 

study possible. The emerging conclusion was that organizations can control 

their operations towards productivity by applying the Balanced scorecard. For 

organizations that wants to be able to switch their criteria for measuring 

success to develop KPIs, it is recommended that the Balanced scorecard is 

used as a performance management model. A team of skilled, competent 

individuals within the organization should be put together in order to develop 

the KPIs. A model/cycle with six steps was put together to function as a 

constant improvement of the productivity at one area at a time.  

Key words: Key Performance Indicator, productivity, projects, construction 
industry, performance measurements, improvements 

                                                 
2 Danny Huerta, unit controller, National Projects, email 10:e September 2013 
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1. Introduktion 

Globalisering, konkurrens och ständigt förändrade krav från kunder och 

intressenter leder till ett företagsklimat i konstant förändring (Ebrahimi & 

Sadeghi 2013). Organisationer jobbar konstant med förbättringar för att möta 

de nya kraven och optimera produktiviteten genom att söka efter förhållandet 

mellan orsak och verkan (Muchiri et al. 2010). Organisationer som bedriver 

projektarbete innebär att varje projekt är unikt och gör förbättringsarbetet mer 

komplicerat (Skibniewski & Ghosh 2009). Definitionen på produktivitet inom 

organisationer är ett mått på hur effektivt finansiella insatser omsätts till 

finansiella resultat (Hayes et al. 1989). Produktiviteten styrs bl a av vilka 

strategier och mål en organisation satt upp, dvs dess verksamhetsstyrning, där 

både de långsiktiga och kortsiktiga målen har en inverkan på resultatet (Neely 

2002; Yadav & Sagar 2013). Nya metoder, verktyg och teorier om 

verksamhetsstyrning för hur ledningen/controllers bättre ska kunna hantera 

ett företag för att nå framgång uppkommer med jämna mellanrum. Dessa 

metoder har alla flera gemensamma nämnare, de innehåller ett brett spektrum 

av åtgärder, de speglar strategierna och ger information om orsak och verkan 

relationer (Hornburg et al. 2012).  

 

Verksamhetsstyrning är integrerat med resultatmätning (Neely et al. 1999). 

Mintzberg (1978) menar på att organisationer behöver inse att genom att 

införa lämpliga resultatmätningar kan de gynna genomförandet av strategier, 

eftersom strategierna är en funktion av de beslut och handlingar som tas. Ett 

vanligt uttryck i företagsvärlden är att ”Det som mäts blir gjort”("What gets 

measured gets done") (Giovannini 2004:21). Att organisationer mäter sina 

resultat genom att studera tidigare åtgärder för att kunna genomföra 

förbättringar sägs vara vitalt för att nå ökad produktivitet.  (Lavy et al. 2010; 

Robinson et al. 2005). Att organisationer ofta tenderar att söka efter 

förhållandet mellan orsak och verkan i resultatmätningar kan vara en 

förklaring till att de vanligen använder sig av nyckeltal som visar på vilka 

åtgärder som krävs för att förbättra produktiviteten (de Assis Lahoz & 

Camarotto 2012; Lavy 2010). Genom att utveckla flera objektiva, nyckeltal 

bistår de ledningen på ett effektivt sätt i strategiska beslut (Lavy et al. 2010; 

Wang et al 2013). Tidigare resultatmätningar baserades ofta på enbart 

finansiella resultat och på senare tid har mätningar på enbart icke-finansiella 

resultat föreslagits, medan vissa forskare menar på att organisationer inte ska 

behöva välja (Kaplan & Norton 1992). Neely (1999) menar på att 
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förändringarna i företagsklimatet tyder på att alla organisationer skulle behöva 

se över utformningen på deras resultatmätningar. 

 

1.1. Problemformulering 

I och med hårdare företagsklimat ställs det även hårdare krav på 

verksamhetsstyrningen och resultatmätningen hos organisationer (Yadav & 

Sagar 2013). Utveckla långsiktiga strategier är något som de flesta företag är 

kapabla till, men att koppla dessa till deras kortsiktiga mål och åtgärder är 

desto svårare för företag som tillämpar traditionell ekonomistyrning (Kaplan & 

Norton 1992). 

Många organisationer är snabba med att applicera nya metoder för 

verksamhetsstyrning och kritiker menar på att dessa metoder är mer utav en 

modefluga än ett behjälpligt verktyg inom verksamhetsstyrning (Robinson et 

al. 2005). Avancerade studier visar att den breda omfattningen på metoderna 

inte har någon uppenbar positiv effekt (Hornburg et al. 2012). Många 

verksamhetsstyrningsmodeller sägs även sakna en metod för att identifiera 

nyckeltal (Yadav & Sagar 2013). 

Projektorienterade organisationer är de största organisationerna globalt, 

arbetsgången i dessa organisationer innebär en konstant förändring i sig och 

studier visar på att det är svårt att mäta produktiviteten på det arbete som 

bedrivs under dessa former (Skibniewski & Ghosh 2009; Parker et al. 2012). 

Trots dessa nya modeller och verktyg, visar empiriska undersökningar på att 

en stor andel av företagen inte lyckas utföra framgångsrika resultatmätningar 

(Hornburg et al. 2012). Hayes et al (1989) menar på att organisationer måste 

bli medvetna om de brister som finns i deras system för resultatmätningar. 

Resultaten visar ofta på sämre resultat än företagen förväntat sig (Hornburg et 

al. 2012). Ett vanligt felsteg är att mäta mer än nödvändigt, mätningar som är 

enkla att implementera eller att glömma bort att rensa bland de gamla 

mätningarna (Neely et al. 2002; Neely 1999). Dessutom är det få företag som 

lägger om sina kriterier för att mäta succén från dessa nyapplicerade metoder. 

Genom att använda ett förgånget kriterium för att mäta framgång kommer det 

inte resultera i några framsteg, vilket är syftet med att applicera en ny metod 

(Atkinson 1999). Det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla dessa 

modeller mot resultatmätning med en integrerad helhetssyn som passar det 

nuvarande dynamiska företagsklimatet (Yadav & Sagar 2013). 

 

 



 

3 
 

1.1.1. Anläggningsindustrin 

Chan (2004) menar på att anläggningsindustrin är känd för att vara en 

dynamisk industri. Förändringar i teknologi, ekonomi och utveckling har 

bidragit ännu mer till denna dynamik som karaktäriseras av tillfälliga, 

kortsiktiga och uppdelade projekt, vilket har en direkt påverkan på 

effektiviteten och framgången i dessa projekt. De flesta industrier inklusive 

anläggningsindustrin, består av ett antal led av operationer och inblandade 

parter som påverkar produktiviteten och gör resultatmätningen mer komplex 

(Chan 2004; Skibniewski & Ghosh 2009). Arbetsgången kring dessa projekt 

sker oftast enligt tidigare erfarenheter och inte efter nya rön och rapporter 

(Maqsood et al. 2006). Anläggningsindustrin är tvetydig när det gäller vad som 

räknas som framgång. Oftast rör det sig om lyckade projekt, men forskare har 

inte kommit överens om hur ett sådant projekt definieras, vilket är vitalt för att 

kunna göra effektiva resultatmätningar (Chan 2004). Studier har dessutom 

visat att det finns stora förbättringspotentialer inom projektorganisationer för 

att öka produktiviteten (Fulford 2014). 

 

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva ett tillvägagångssätt för att ta fram 
nya nyckeltal i en projektorganisation. 
 

1.3. Forskningsfrågor 

1. Hur kan projektorganisationer styra sin verksamhet för att nå ökad 

produktivitet? 

 

2. Hur kan resultatmätningar och nyckeltal leda till ökad produktivitet för 

organisationer? 
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2.  Metod  

2.1. Bakgrund 

Trafikverkets avdelning Nationella Projekt jobbar bl a med väg- och 

järnvägsprojekt över hela landet när det gäller planering, utredning samt 

genomförande. Det handlar ofta om större underhållsarbeten, miljöåtgärder 

och nyinvesteringar. En av de egenskaper som särskiljer Nationella Projekt 

som avdelning är det faktum att de ofta genomför liknande projekt på flera 

platser i landet. Vilket möjliggör en helhetssyn och samordning av 

upphandling, genomförande och förberedelser över region- och 

distriktsgränser. Nationella Projekt lyckas genom denna samordning utnyttja 

erfarenheter och resurser och spara på både bygg- och leveranskostnader. De 

satsar på att uppnå ökad produktivitet i anläggningsbranschen och vill genom 

ett eller flera nyckeltal specificera var analys och förändring behöver ske. De 

vill dessutom ha en modell för hur arbetssättet ska gå tillväga.3 

Ett liknande examensarbete har utförts tidigare på avdelningen Nationella 

Projekt på Trafikverket, med syftet att ta fram kritiska faktorer i 

totalentreprenadprojekten samt definiera framgång inom avdelningen. Denna 

studie var en kvalitativ studie som ämnade länka samman de kritiska 

faktorerna med specifika faser i projekten. Den största skillnaden mot denna 

studie var att den genomfördes från ett bottom-up perspektiv (se 3.3.3.) och 

att ingen modell för hur de kritiska faktorerna ska användas tagits fram. 

Medarbetarnas inverkan på resultaten undersöktes genom att de kritiska 

faktorerna vid olika projekt togs fram genom intervjuer av projektledare. 

Resultatet visade på ett antal kritiska faktorer inom de olika projektfaserna för 

Nationella Projekt (se Bilaga 3.) (Bäckman & Jonasson 2012). 

 

2.2. Forskningsstrategi 

Frågeställningen och den teori som är passande till detta arbete bildades enligt 

Holme & Solvangs (1997) rekommendationer genom att svara på frågorna 

vad, vem, hur, när, varför och vilka konsekvenser detta får i relation till det vi 

undersöker. För att de bildade frågeställningarna skulle kunna besvaras, 

utfördes först en litteraturstudie för att effektivt tillgodogöra sig kunskap om 

ämnet och därefter en fallstudie för att dra kopplingar till teorin. Tolkningen 

av texter skedde genom en hermeneutisk metod. "Syftet med en hermeneutisk 

                                                 
3 Danny Huerta, enhetscontroller Trafikverket , e-post 10:e september 2013 
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tolkning är att erhålla en korrekt och gemensam förståelse för textens mening" 

("The purpose of hermenunitical interpretation is to obtain a valid and 

common understanding of the meaning of a text") (Kvale 1996:46). 

 

Då denna studie är explorativ startades forskningen brett för att skapa en 

uppfattning om ämnet och smalnades av allt eftersom mer kunskap 

tillgodogjorts. Denna bredd av kunskap möjliggör generaliseringar från 

litteraturstudien, vilket påverkar slutsatsens kvalitet (Bryman 2008). Adler et al. 

(2004) menar på att många av de nya metoderna och verktygen inom 

ekonomistyrning är skapade genom omvandling av vetenskaplig forskning till 

problemlösning i praktiken, vilket är en konst i sig. Det är bl a denna konst 

som forskaren i detta arbete har gett sig i kast med. 

 

2.3. Fallstudie 

"En fallstudieforskare samlar in så mycket information om problemet eller frågeställningen 

som möjligt i avsikt i att formulera en tolkning eller en teori om den företeelse som studeras" 

(Merriam 1994:41). Fallstudien är en avancerad studie som kräver mycket från 

dess forskare då det inte finns några färdiga riktlinjer att följa (Yin 1994). En 

fallstudie utfördes på Trafikverkets avdelning Nationella Projekt i Stockholm, 

där en modell för hur nyckeltal ska kunna formas kommer skapas.  

Information om hur arbetsprocessen sker i projekten inom Trafikverket 

behövdes, eftersom projekt är deras huvuduppgift, men även information om 

organisationens, verksamhetsstyrningens och resultatmätningarnas 

uppbyggnad. Denna information blev tillgänglig genom intervjuer, närvarande 

vid möten och studie av intranätet, den offentliga hemsidan samt 

organisationen på plats. Fyra semi strukturerade intervjuer av medarbetare och 

ledningen inom Trafikverket utfördes. Vid studien av intranätet kunde 

strategier, mål, nyckeltalsrapporter, månadsdialoger, tertialuppföljningar osv 

tas del av. Merriam (1994) menar på att fallstudien kan hantera en rad olika 

typer av empiriskt material, vilket gör fallstudien unik i dess förmåga. 

Fallstudien fördjupades genom att den största delen av arbetet har skett i ett 

kontorslandskap på Nationella Projekt. Där möjlighet att ta del av den 

organisationskultur som råder på Trafikverket samt de diskussioner som pågår 

mellan projektledare, projektingenjörer, controllers osv lett till att en större 

insikt skapats. Thomas (2003) menar på att den sortens direkta observation av 

händelser som sker spontant är effektiv för att skapa sig en rättvis bild av en 

organisation. Merriam (1994) anser att den kvalitativa fallstudiens väsentligaste 

metod att samla information är deltagande observation, då det leder till att 
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förståelsen och den praktiska kunskapen från forskarens sida innebär att denne 

kan göra generaliseringar. Detta ledde till att slutresultatet hade större chans att 

passa in i Trafikverkets organisationskultur och idag används det i praktiken. 

En fallstudie är inte tänkt att representera alla organisationer, detsamma gäller 

de intervjuer som utförs inom fallstudien. Meningen är snarare att dra 

paralleller till litteraturstudien och generalisera däremellan (Bryman 2008). 

 

2.4. Forskningsmetod 

När det gäller utforskande av ett ämne för djupare förståelse och med 

möjlighet att se helheten används vanligen en kvalitativ metod (Holme & 

Solvang 1997). En kvalitativ metod innebär saknaden av strikta riktlinjer men 

därmed också en svårighet att generalisera. En kvalitativ studie är explorativ, 

men även beskrivande in på detaljnivå för att läsaren ska beakta 

sammanhanget (Bryman 2008). 

 

Metoden är flexibel om det finns ett behov av korrigering av frågeställningarna 

efter det att litteraturstudien utförts (se Figur 1.) (Holme & Solvang 1997). I 

steg 2 har triangulering använts för att nå djupare förståelse (Greener 2008). 

Vilket innebär att mer än en metod eller källa använts för att studera samma 

fenomen (Yin 1994). 

 

   
 Figur 1. Översikt på huvudstegen i en kvalitativ forskning (Bryman 2008:370) 
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Kvalitativa metoder och fallstudier kopplas ofta samman med en induktiv 

analys och ett interpretivistiskt synsätt (Bryman 2008; Merriam 1994).  Ett 

induktivt tillvägagångssätt har fokus på forskningen, exempelvis en studie av 

en organisation som leder fram till en teori eller en modell som är fallet i 

denna studie (Bryman 2008:366; Greener 2008). Interpetivistisk syn innebär att 

forskningen utvärderar teorier och modeller efter den sociala värld de 

implementeras i (Bryman 2008).  

 

2.4.1. Datainsamling 

Denna explorativa studie har använt sig av både primär- och sekundär data till 

empiridelen. Primärdata är data som tillgodogörs direkt från upphovsmakaren 

och som i denna studie tagits fram genom ett antal intervjuer. Data som inte 

tillgodogörs direkt från upphovsmakaren och därför inte är menad till en 

specifik mottagare, definieras som sekundär data (Greener 2008). Med andra 

ord, sekundär data finns inte tillgänglig i ett färdigt dokument, utan det krävs 

tid och arbete för att samla ihop den information som krävs. All information 

som funnits på Trafikverkets intranät och offentliga hemsida hör till kategorin 

sekundär data. 

 

Enligt Greener (2008) kan kunskap delas in i tre olika nivåer. Den första nivån 

kommer från grundforskning och är den kunskap som redan är känd som 

vetenskaplig fakta och bygger på tidigare grundstenar. Tidigare studier bör 

alltså finnas med som en del i en vetenskaplig rapport, dessa kan eventuellt 

utvecklas eller byggas vidare på för att komma fram till nya resultat. 

Akademiker är ofta intresserade av den här sortens kunskap. Den andra 

kunskapsnivån bygger på praktisk tillämpad kunskap och brukar kallas för den 

riktiga världens kunskap. Den är byggd på en viss miljö och kontext och har 

tillgodogjorts genom samarbete med utövare, ledning osv. Ledning, 

medarbetare och akademiker är intresserade av den här sortens kunskap. Den 

tredje kunskapsnivån sägs ta fram den stora bilden av ett sammanhang för 

samhällets bästa. Det handlar alltså varken om praktisk tillämpad kunskap eller 

direkt akademisk kunskap, vilket ger dess betydelse en finansiellt låg status 

men för samhället bästa har kunskapen ett värde. Denna forskning har tagit 

fram alla dessa tre kunskapsnivåer. 
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2.4.2. Litteraturstudie 

Sökandet efter vetenskapliga teorier om verksamhetsstyrning, resultatmätning, 

nyckeltal har gjorts framförallt genom användande av följande nyckelord i 

sökmotorer som Business Source Primer och Emerald Management Plus: 

Performance management, Performance measurement och Key Indicator. 

Detta i enlighet med den frågeställning som tidigare tagits fram. Dessutom har 

utvald litteratur inom området tagits fram.  Tidigare forskning och studier är 

en viktig del av litteraturstudien "En undersökare som förblir okunnig om tidigare 

forskning och teori riskerar att studera ett trivialt problem, producera en kopia av en 

tidigare undersökning eller upprepa andras misstag" (Merriam 1994:73-74). 

 

Majoriteten av litteraturen och de vetenskapliga artiklarna är utförda av 

amerikanska forskare. Då den nordiska och amerikanska managementkulturen 

när det gäller styrning och synsätt skiljer sig markant på vissa punkter, togs en 

jämförelsemodell fram för att ”översätta” de amerikanska teorierna till ett 

nordiskt synsätt. 

 

2.4.3. Intervjuer 

En kvalitativ metod för att testa teorin mot empirin är att genomföra 

intervjuer, då detta är primärdata som kan leda till större insikter i den 

information som kommer fram (Venkatesh et al. 2013). "En kvalitativ 

forskningsintervju ämnar att täcka både en faktabaserad och en meningsbaserad nivå, även 

om det vanligtvis är svårare att intervjua på meningsbaserad nivå" ("A qualitiative 

research interview seeks to cover both a factual and a meaning level, though it 

is usually more difficult to interview on a meaning level") (Kvale 1996:32). 

Intervjuer kändes därför som ett naturligt val för att få förståelse för den 

komplexa organisation som Trafikverket består av och få klarhet i hur de 

jobbar med verksamhetsstyrning och resultatmätningar idag och hur de ser på 

framtiden. För att testa den första hypotesen valdes därför en medarbetare 

inom Verksamhetsutveckling för styrformer, arbetsformer och arbetssätt för 

att få den allmänna synen på Trafikverkets styrning. Då fallstudien utfördes på 

avdelningen Nationella Projekt intervjuades även enhetschefen för 

Verksamhetsstyrning på Nationella Projekt i hur de jobbar på avdelningen. 

Den andra hypotesen besvarades bl a genom intervju av min handledare på 

Trafikverket som är kunnig om organisationen och controllerarbetet där 

resultatmätningar ingår. Avdelningschefen för Nationella Projekt intervjuades 

för att ta reda på vad resultatmätningar innebär för avdelningen och vilka 
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förbättringsmöjligheter de har. Enhetschefen för Verksamhetsstyrning på 

Nationella Projekt intervjuades även för syftet att svara på dess centrala arbete 

inom resultatmätningar och förbättringsmöjligheter.  

 

 Två av intervjuerna var möjlig att genomföra ansikte mot ansikte, medan de 

andra intervjun pga. det stora geografiska avståndet skedde via telefon, vilket 

sparar både tid och pengar även om direktkontakt kan bidra till ytterligare 

förståelse och mer utförliga svar (Bryman 2008). Intervjufrågorna 

sammanställdes med utgång från forskningsfrågorna (se Bilaga 2.). Ungefär en 

vecka innan intervjuerna, skickades frågeställningar till respondenterna för 

möjlighet att i förväg reflektera över svaren. Därmed ökade chanserna för 

utförliga svar, men i mer naturlig form då total förberedelse inte var möjlig. 

Innan intervjun fick respondenterna ge sin tillåtelse till inspelning av 

intervjuerna, inspelning användes för att inte undgå viktig information och 

med möjlighet att reflektera över svaren i efterhand (Merriam 1994). Även om 

Thomas (2003) menar på att det finns en risk att respondenterna anpassar sina 

svar till sin egen fördel vid inspelning, var det en självklarhet för att inte gå 

miste om information. Intervjuerna utfördes semistrukturerade, där klara 

frågeställningar finns, men med en möjlighet för respondenterna att utveckla 

sidospår som kan vara intressanta för forskningen (Bryman 2008; Kvale 1996). 

Där ligger även ett ansvar från forskarens sida att styra in på rätt ämne om 

sidospåret ter sig ointressant. Då syftet med intervjuerna även var att lära sig 

mer om organisationen och dess arbetsgång för en djupare förståelse var 

semistrukturerad intervju ett självklart val. Efter sammanställningen av 

intervjumaterialet fick respondenterna ge sitt samtycke till att de blivit korrekt 

tolkade och möjlighet att göra korrigeringar.  

 

2.5. Trovärdighetsdiskussion 

När det gäller all information, är det viktigt att ifrågasätta och vara kritisk. 

Finns det orsak att tro att denna information är partisk eller skapad under 

sådana förutsättningar som påverkat den? Är den hållbar idag? Det sätt på 

vilket information mottas, är influerad av varje individs egna värderingar och 

normer samt den miljö som individen befinner sig i (Holme & Solvang 1997). 

Då en forskare studerar ett visst område under en längre tid påverkas 

forskaren till slut av den specifika vokabulär och de teorier som innefattas och 

ser till slut informationen ur samma synvinkel som andra insatta i området. 

Detta har en påverkan på de generaliseringar och slutsatser som dras (Merriam 

1994). Med andra ord är ingen information eller forskning opartisk och 
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neutral, det viktiga är själva medvetandet om detta faktum som forskaren i 

denna rapport haft i åtanke under arbetsprocessen (Holme & Solvang 1997). 

Litteratur- och empiristudien i denna forskning har varit omsorgsfull och 

utförts med en kritisk attityd mot den information som tagits del av. 

Vetenskapliga artiklar inom en längre tidsram har jämförts för att finna det 

som är aktuellt och refereras till även idag. Detta för att få en större, djupare 

bild av det specifika ämnet och analysera vidare på det. När det gäller 

inspelade intervjuer, ger det en möjlighet att åter lyssna igenom informationen 

och riskerna för feltolkning minimeras (Bryman 2008). Observation har skett 

med en objektivitet i åtanke. 

 

Då en forskningsrapport kräver inläsning och tar tid att färdigställa tillkommer 

hela tiden nya forskningsrapporter med eventuellt nya teser än de som redan 

existerar, vilket gör det omöjligt att ha den mest uppdaterade informationen i 

forskningen (Greener 2008). Vetenskaplig information har förmedlats vidare 

med samma betydelse i åtanke, och med insikten om att informationen var 

aktuell i det ögonblicket den skrevs.  
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3. Teori 

3.1. Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning är grundläggande för att organisationer ska kunna nå sin 

strävan att generera önskade resultat. Den största bidragande faktorn till att nå 

dessa resultat handlar om prestation (Elbanna & Naguib 2009). Enligt 

Robinson et al. (2005) består verksamhetsstyrning av tre viktiga delar, 

strategisk planering, operationalisering och granskning. Vid strategisk 

planering är det essentiellt att välja en strategisk ram som möjliggör för 

affärsmålen att bli uppnådda. Operationalisering innebär att etablera åtgärder 

som utvärderar affärsmålen och strategierna för att möjliggöra ständig 

förbättring. Nyckeltal bör utses av tre orsaker, för att bidra till affärsmålen, för 

att undvika fallgropar vid kritiska aktiviteter samt för att bidra till förbättringar. 

I granskningsprocessen bör resultatet av dessa ses över. Exempel på 

strategiska ramar som tillämpats av många organisationer är det Balanserade 

styrkortet och EFQM Excellence Model (Najmi et al. 2005; Robinson et al. 

2005). 

 

3.1.1. Balanserat styrkort (Balance scorecard) 

Grunden till det Balanserade styrkortet togs fram av Hoshin Kanri, tankarna 

bygger på att varje medarbetare bör vara medveten om framgångsfaktorerna 

och därmed prioritera dessa på en daglig basis för att bidra till ett lyckat 

resultat (Parmenter 2010). Det Balanserade styrkortet togs fram av Kaplan & 

Norton "vi utformade ett "balanserat styrkort" - en rad åtgärder som ger chefer en snabb 

men helhetssyn på verksamheten" ("we devised a "balance scorecard" - a set of 

measures that gives top managers a fast but comprehensive view of the 

business") (Kaplan & Norton 1992:71). Genom fokus på de mest kritiska 

mätningarna, tas överflödet bort och informationsflödet minimeras (Kaplan & 

Norton 1992). Det är ett verktyg för både verksamhetsstyrning och 

resultatmätning (Sharma 2009). Det Balanserade styrkortet är ett verktyg för 

att åstadkomma produktivitet långsiktigt genom fyra perspektiv (se Figur 2.) 
där en orsak och verkan effekt tros finnas. Perspektiven är kunder, förbättring 

och utbildning, interna processer samt ekonomin och aktieägarna (Neely et al 

2002). Kundernas perspektiv på hur en organisation presterar har blivit en 

huvudprioritet. För att kontrollera detta krävs statistik över interna processer 

som kan studeras av ledningen och indikerar huruvida organisationen lever 

upp till sina mål (Kaplan & Norton 1992). Förbättring och utbildning 
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innefattar precis som det låter utbildning av personal, men även attityder inom 

en organisation mot utveckling och förbättring som krävs av samhället. Det 

poängteras att det finansiella perspektivet inte bör uppta all fokus då det ofta 

har visat sig vara ett hinder för verksamhetsstyrningen, trots att det är en viktig 

del som kan centraliseras och automatiseras genom en gemensam databas 

(Kaplan & Norton 1992; Sharma 2009). Enligt Parmenter (2010) bör även 

medarbetarnöjdhet och samhället adderas som viktiga perspektiv. Då nöjda 

medarbetare leder till nöjda kunder bör detta ha ett större värde än att ingå i 

interna processer. Mätningar av detta borde ske på regelbunden basis. 

Samhällets fortlevnad och hållbarhetsperspektiv bistår till alla organisationer 

och bör finnas i åtanke.  
 

 
 

 Figur 2. Balanserade styrkortets perspektiv (Kaplan & Norton 1992:72) 
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Tillvägagångssätt  

Det Balanserade styrkortets tillvägagångssätt är att genom en vertikal 

samordning välja ut ett antal indikatorer för att se framåt, till skillnad från 

många tidigare metoder där man lär sig av tidigare resultat (Sharma 2009).  

Prestationer mäts för att kunna peka på vad som skett enligt planering och 

vilka områden som kräver förbättringar (Kaplan & Norton 1996). På detta vis 

samordnas de långsiktiga strategierna med de kortsiktiga målen och budgeten 

(Kaplan & Norton 1996). Genom att ledningen dessutom får de anställda att 

inse deras värde för organisationen och dess mål samt hur detta skall uppnås 

bör högre produktivitet kunna nås (Neely et al 2002). 

 

Parmenter (2010) menar på att många av de fall där organisationer misslyckats 

med att leverera, beror på implementeringen av det Balanserade styrkortet och 

inte på grundmodellen i sig. Enligt Nørreklit (2003) är svagheterna med det 

Balanserade styrkortet bland annat en avsaknad av riktlinjer för hur 

mätningarna ska gå till, då det mer poängteras vad som ska mätas. Dessutom 

finns det ingen vetenskapligt bevisad koppling till en orsak- och verkan effekt 

mellan de fyra perspektiven, vilket i sin tur leder till en felaktig bild av 

resultatet av det Balanserade styrkortet. Därför riktas kritik av den nordiska 

skolan mot metoden för att ha fått sin genomslagskraft i företagsvärlden tack 

vare sin retoriskt skickliga framtoning, där författarna lyckats vara övertygande 

utan att komma med hållbara argument (Nørreklit 2003).  

 

3.2. Amerikanska styrningsteorier jämfört med de nordiska modellerna 

Ända sedan svenska studenter och professorer började besöka amerikanska 

universitet i början på 1900-talet har de nordiska styrningsmodellerna varit 

influerade av de amerikanska (Engwall 2004). Neely (1999) menade på att det 

är fördelaktigt för organisationer att ta hänsyn till olika länders kulturella 

skillnader när det gäller implementering av modeller. Det finns ett antal 

punkter som särskiljer och karaktäriserar, men också en del punkter som 

överensstämmer med de nordiska och amerikanska sätten att driva företag 

(Engwall 2004).  
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3.2.1. Amerikanska styrningsteorier 

De amerikanska företagen vill ha en förklaring och en upplagd plan till varför 

hållbarhetsfrågor ska prioriteras. Detta kan ha sin grund i att dess intressenter 

är mer drivna av marknaden och dess priser (Robin et al. 2008). 

Företagsledningen i amerikanska företag är resultat- och prestationsinriktade 

och kör på den strategi som genererar pengar (Tixier 1996). Maktdistansen har 

minskat de senaste decennierna, men ledarskapet är fortfarande auktoritärt i 

många fall genom ledare med starka och högt satta visioner. Formellt, skrivna 

kontrakt är standard och kommunikationen är direkt och rak (Golnaz 2013; 

Mujtaba et al. 2013). Denna typ av direkta ledarskap tros smitta av sig och leda 

till motiverade medarbetare. Motivering sker även genom individuella, 

finansiella sporrar (Bloom et al. 2011; Mujtaba et al. 2013).  

 

Informationshanteringen internt inom de amerikanska företagen leder ofta till 

direkta beslut och delegering av arbete är förekommande och arbetet delas då 

upp mellan medarbetarna (Bloom et al. 2011; Golnaz 2013). Det är vanligt att 

resultatmätning sker genom individuella mål som sätts och konflikter som 

uppstår tas itu med på en gång och går inte via mellanvägar (Golnaz 2013). 

Organisationskulturen är maskulin, vilket innebär att man värderar 

självsäkerhet, ambition och konkurrens, till skillnad från den feminina 

organisationskulturen där bl a jämställdhet värderas högt (Tixier 1996). 

Individualistiskt tänkande är mer vanligt än gruppstruktur och initiativ har gått 

från att undermineras på 60-talet till att få ökat inflytande i nutid (Golnaz 

2013; Pascale 1978). Amerikanska företag tar för givet att deras medarbetare 

ska investera många timmar på arbetet även om punktlighet i sig inte 

poängteras (Golnaz 2013; Tixier 1996).  

 

3.2.2. Nordiska styrningsteorier 

De nordiska företagen däremot anser att hållbarhetsfrågor är en självklarhet i 

de flesta fallen. Företagen drivs av moral och vill nå framgång genom att göra 

"rätt" för sig (Robin et al. 2008). Ledarskapet är decentraliserat och handlar 

om att argumentera för sina åsikter och komma med rimliga belägg då de 

flesta beslut tas kollektivt som en grupp. Hierarki är relativt oviktigt i nordiska 

organisationer. Uppfattningen är att alla medarbetare har rätt till att få ta del av 

information då detta leder till motiverad personal. Det är vanligt med 

gruppstruktur och egna initiativ är uppskattat. Kommunikationen är ett viktigt 

redskap i styrningsfrågor och används ofta för att informera medarbetarna, 
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exempelvis sker delegering genom kommunikation om ett tankesätt (Tixier 

1996). Uppföljning och efterkontroll är vanliga rutiner för att kontrollera det 

egna ansvaret (Bloom et al. 2011). De flesta skandinaver är rädda för konflikter 

och undviker dem i den mån det är möjligt, därmed är de ofta öppna för 

diskussion och kompromisser. Metoderna för att lösa problem är simplifierade 

och löses på kortast möjliga tid. Organisationskulturen är informell med 

muntliga kontrakt och mest feminin i världen i de nordiska länderna, detta 

innebär att de lägger stor vikt på relationer, livskvalitet och jämställdhet (Tixier 

1996). Motivationen kommer ofta från icke-finansiella sporrar där en god 

balans mellan jobb och fritid balanseras (Chiang & Birtch 2012). Trots detta är 

arbetsmoralen hög och punktlighet är av yttersta vikt (Tixier 1996). 

 

3.3. Resultatmätning 

Definitionen på resultatmätning är hur pass effektivt en organisation mätt sina 

tidigare åtgärder, då tidigare åtgärder leder till nuvarande prestation och 

möjlighet att öka produktiviteten. Resultatmätningar belyser styrkor och 

svagheter (Robinson et al. 2005). Resultatmätning är en konstant process i 

förändring och därmed bör det som mäts både läggas till och tas bort efter 

behov. Klassisk resultatmätning undersöker enbart finansiella resultat, medan 

modern resultatmätning undersöker både finansiella och icke-finansiella, 

eftersom den senare kan leda till förbättrade, framtida finansiella resultat 

(Neely et al. 2002). När det gäller att få det önskade resultatet är varken tid 

eller kostnad relevant, utan kvalitet. För att kontrollera detta krävs uppföljning 

(Alter 1996). För att förbättra kvalitén bör kopplingen mellan 

kundtillfredsställelse och förbättrade finansiella resultat tydliggöras och 

mätningen svara mot följande termer: relevant, tidsenlig, mätbar, uppnåelig 

och specifik (Robinson et al. 2005). 

 

3.3.1. Verksamhetsförbättringar 

För att åstadkomma de verksamhetsförbättringar organisationer önskar är det 

vitalt att specificera önskemålen (Muchiri et al. 2010). Detta kan utföras i den 

del av verksamhetsstyrningen där strategi och mål specificeras, där strategierna 

beskriver hur organisationen ska gå tillväga för att nå målen. Metoden är att 

börja med en helhetsbild för att sedan ringa in problemområden tills man 

kommit ner till kärnan. Då kärnprocesserna är klara kan dessa undersökas 

noggrannare för en klarare bild (Neely et al. 2002). 
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När det gäller resultatmätning för en organisation finns det fyra processer som 

mätningen består av, design, planering och byggande, implementering och 

drivandet samt förnyande. Designdelen sägs vara den lättaste delen för 

organisationer att utforma, även om den är vital i det avseendet att det är 

avgörande att rätt åtgärder finns med i mätningen för att hela processen ska ha 

ett värde (Neely et al 2002). En organisations mål bör därför vara kopplad till 

vad som mäts (Lavy et al. 2010). Följande fyra frågor kan ställas för att rama in 

rätt åtgärder: Vad är orsaken till denna mätning? Varför ska vi mäta den? Vem 

ska ta beslut grundade på denna mätning? Vad kommer nyttan av denna 

kunskap att resultera i? När detta är gjort gäller det att göra klart för hur 

datainsamlandet ska ske, av vem, hur ofta samt hur granskningen ska gå till 

(Neely et al. 2002)? 

 

Därefter kommer planerings- och byggande stadiet som går ut på att involvera 

personalen i resultatmätningen och skapa förståelse för mätningarna och dess 

betydelse för resultatet då det många gånger samlas in data på personnivå 

(Neely et al. 2002; Mauboussin 2012). När data samlats in behöver den 

visualiseras på ett kreativt sätt som kommunicerar resultatet. 

Implementeringen av planerings- och byggandestadiet sägs vara en avancerad 

del då det finns många fallgropar (Neely et al. 2002). Organisationer bör i detta 

läge se över det som ska mätas för att göra en sista sållning och ta bort 

överflödiga mätningar samt rationalisera där det är möjligt (Mauboussin 2012).  

Därefter bör rutinerna kring vilka rapporter och mål som finns ses över, d.v.s. 

vilka rapporter som ska skapas för analys, vilka som är ansvariga för vad samt 

frekvensen för dessa bör fastställas. I detta stadie ingår även att bedöma 

kostnader för implementering och underhåll, kommunikationsvägar och risker 

(Neely et al. 2002). 

 

Den tredje delen är implementerings- och drivandedelen där man som namnet 

antyder, verkställer de tidigare planerna och distribuerar arbetet, vilket också 

innebär att i denna del börjar arbetet kring resultatmätning skapa ett värde för 

organisationen. Varefter arbetet med att driva denna process pågår varje dag 

(Neely et al. 2002). 

 

Sista stadiet handlar om förnyelse där det rekommenderas att organisationer 

har minst 20 % mätningar som är tillfälliga, detta för att höja en del av arbetet 

eller skapa ökad insikt i hur just denna del går till. Förnyelse innebär att 

resultatmätningar bör vara konstant aktuella och användbara, en viktig del i 

implementeringen av detta är att eliminera icke-aktuella mätningar (Neely et al. 
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2002). När organisationer lyckats stärka ett område, tas alltså de tillfälliga 

mätningarna bort och ersätts med nya. Mätningar kan verka lovande innan de 

satts i praktik och de verkliga effekterna visar att de inte ger den förutspådda 

effekten (Jagoda et al. 2013). 

 

3.3.2. Hållbart arbete 

Hållbart arbete har på senare tid blivit en del av många organisationers 

resultatmätningar och förknippas ofta med dess strategier och mål (Kaplan & 

Norton 2006). Att jobba mot hållbar utveckling handlar inte om att agera då 

skadan är skedd, utan att jobba förebyggande. Organisationer kan arbeta med 

hållbarhetsfrågor inom företaget eller utåt sett mot samhället. Allt 

hållbarhetsarbete är frivilligt. Genom att använda termen hållbar utveckling, 

bortsäger sig organisationer allt ansvar för samhällets utveckling, dvs. att de 

inte sysslar med filantropiskt arbete utanför företaget (Grafström et al. 2008). 

Resultatet av hållbar utveckling är en komplex mätning då det inte alltid visar 

på vinst i kronor (Grafström et al. 2008). Dessa mätningar kräver sina 

uppföljningar för att fylla ett syfte och därmed organisationens engagemang 

(Swedish Standard Institute 2010). I dagens alltmer miljömedvetna samhälle är 

en organisation som jobbar mot hållbar utveckling en attraktiv arbetsgivare 

och i längden är det fördelaktigt för en organisation och för samhället i stort 

(Grafström et al. 2008). 

 

3.3.3. Top-down vs. Bottom-up  

Det vanligaste tillvägagångssättet när organisationer ska ta fram nya sätt att 

visa på sina resultat, är från ledningens perspektiv ner till medarbetarna som 

jobbar i de olika projekten, ett s k top-down perspektiv (Jagoda et al. 2013). 

Motsatsen till detta perspektiv kallas för bottom-up och en av de största 

skillnaderna perspektiven emellan ligger i den initiala tankegången, då bottom-

up ofta handlar om att fastställa medarbetares beteende som leder till ett 

oönskat resultat. Medan top-down jobbar mot att fastställa önskade resultat 

med fokus på implementering för att i efterhand undersöka hur eventuella 

avvikelser uppkommit. Båda perspektiven har ett värde, men även svagheter. 

Bottom-up perspektivets styrka ligger i möjligheten att se den stora bilden 

samtidigt som kunskapen om varför medarbetarna handlar på ett visst vis ofta 

saknas. Top-down perspektivets styrka är kunskapen om organisationen och 
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dess mål och strategier, samtidigt som det finns en risk för att de överskattar 

behovet av övergripande beslut framför alternativa beslut och strategier i vissa 

frågor (Mascini & Bacharias 2012). 

 

3.3.4. Prestandamått 

När det kommer till att mäta resultat finns det fyra typer av mätetal som bör 

skiljas åt: Key Result Indicator (KRI), Result indicator (RI), Performance 

Indicator (PI) och Key Performance Indicator eller nyckeltal (KPI). KRI 

delger hur arbetet har gått från ett perspektiv eller när det gäller en 

framgångsfaktor. RI visar vad arbetet har bestått i. PI berättar vad som 

behöver göras. KPI delger vad som behöver göras för att förbättra 

produktiviteten avsevärt. Nyckeltal har följande sju kännetecken (Parmenter 

(2010). 

• De är icke finansiella, dvs. att de ej uttrycks i kronor, dollar osv 

• De mäts på regelbunden basis 

• De är beslutsgrundande för ledningen 

• De bör visa på vilken åtgärd som de anställda ska vidta 

• Lägger ansvaret på en grupp 

• Har ett stort inflytande 

• Uppmuntrar till vidtagande av passande åtgärd  

 

3.3.5. Nyckeltal 

Syftet med nyckeltal är att mäta prestationen av organisation och projekt och 

därför är fokus kring kritiska framgångsfaktorer och organisationens 

strategiska mål (se Figur 3.) (Chan 2004; Parmenter 2010). 
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Figur 3. Hur strategier och mål länkas samman med resultatmätningarna och 

nyckeltalen (Parmenter 2010:35) 

 

Enligt Cox et al (2003) illustreras framgång inom projektorganisationer 

vanligen i nyckeltal som förhållandet mellan slutresultatet och insatsen. Detta 

mäts i antal enheter, kronor eller mantimmar. Nuvarande tillstånd jämfört med 

tidigare tillstånd används ofta som jämförelser för att få fram effektiviteten. 

Atkinson (1999) menar på att nyckeltal bör mätas konstant, dagligen eller 

veckovis, mätningar som sker varje månad, kvartal eller årsvis räknas inte till 

kategorin nyckeltal eftersom det inte drar fram det mest vitala tillräckligt 

frekvent. För att uppnå denna precisa mätning av resultat som krävs är det 

vanligt förekommande framförallt i USA att organisationer använder sig av ett 

Balanserat styrkort för att åstadkomma en balanserad övergång (Devine et al. 

2010). Som tidigare nämnts, är inte kriterierna korrekta blir mätningen 

värdelös och kan leda till felaktiga beslut som följd. Den typen av misstag som 

kan uppstå då delas in i två kategorier av olika grads skada. Kategori 1 gäller då 

det uppstått ett fel som orsakat bristande kontroll, dålig planering eller 

uppskattning. Kategori 2 gäller då en aktivitet inte utförts tillräckligt effektivt 

eller glömts bort, t.ex. inte uppdaterat kriteriet för att mäta framgång 

(Atkinson 1999). Det finns ledande och eftersläpande nyckeltal, det 

förstnämnda mäter prestation av en specifik aktivitet medan den sistnämnda 
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mäter utfallet på prestationen (se Figur 4.). De båda indikatorerna kan 

jämföras med tidigare resultat för att upptäcka förbättringsmöjligheter 

(Gongbo 2011). 

 

 
 

Figur 4. Ledande och eftersläpande indikatorer (Gongbo 2011:701) 

 

Nyckeltal fokuserar endast på det nuvarande tillståndet och framtida tillstånd. 

De kännetecknas av att de spelar en vital roll. Det rekommenderas att en 

organisation har ca tio nyckeltal. Vanligt förekommande är att projektgruppen 

som jobbar med nyckeltal vill utöka antalet, men vid djupare undersökning 

inser att endast tio är nödvändiga och aktuella, med undantagsfall för 

organisationer som är uppdelade i flera olika sektorer (Parmenter 2010). 

Grunden för att identifiera nyckeltal är att veta vilken aktivitet som ska mätas, 

hur mätningen ska gå till och slutligen vad resultat ska användas till (Gongbo 

et al. 2011). 

 

Svagheten med nyckeltal är bl a att de inte ger en helhetsbild, då en indikator 

bara visar på en aktivitets resultat. För att visa helhetsbilden av en organisation 

måste flera indikatorer analyseras, vilket komplicerar och försvårar en sådan 

analys. Dessutom är det svårt att sätta upp förbättringsmål utan att jämföra 

med tidigare indikatorer (Horta et al. 2010). Nyckeltal inom 

projektorganisationer är ofta eftersläpande nyckeltal, vilket innebär att man 

mäter prestationen på det som redan skett och saknar kontroll under 

projektens gång (Haponava & Al-Jibouri 2012).  
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3.3.6. Implementeringsmodell för nyckeltal                                                                                                                                        

Parmenter (2010) belyser det faktum att förberedandefasen för 

implementering av nyckeltal är av stor vikt för slutresultatet. Wolfskill (2010) 

menar på att nyckeltalsarbetet bör inledas med att ta fram max två finansiella 

nyckeltal och max två processrelaterade nyckeltal.  Det finns tolv faser som 

beskriver implementeringen av nyckeltal som sparar tid för ledningen och på 

ett effektivt sätt kopplar de strategiska målen till nyckeltal och bidrar till en 

beslutsgrundande modell som skapar värde i organisationen (Parmenter 2010): 

 

Steg 1: Ledningsgruppens involvering 

Ledningsgruppen och VD:n bör vara involverad i utvecklandet och 

genomförandet av nyckeltalsimplementering. Dessutom bör medarbetarna 

vara informerade om syftet och införstådda med deras roll i arbetet. För att 

känna entusiasm över arbetet krävs mer än logik, det krävs en känslomässig 

koppling. Frågor som kan vara relevanta att fundera över är om de tidigare 

resultatmätningarna gett önskade resultat? Om svaret är nej bör en förändring 

vara motiverad (Parmenter 2010).  

 

Steg 2: Ta fram ett effektivt nyckeltalsteam 

Effektiva nyckeltal kan inte tas fram av en ensam individ, utan genom 

kommunikation med övriga medarbetare och rapportering till VD:n 

(Parmenter 2010). Arbetet med att ta fram källor och definitioner till 

nyckeltalen bör fördelas mellan gruppmedlemmarna då det är 

tidseffektiviserande, jämfört med att lägga all börda på en medarbetare 

(Wolfskill 2010). Därför rekommenderas ett engagerat, insatt team på 2-4 

medlemmar som jobbar med resultatmätning på heltid, helst bör de inte 

tillhöra ledningsgruppen då dessa inte har tid för totalengagemang (Parmenter 

2010). Det optimala teamet består av både chefer på en högre och lägre nivå 

där alla medlemmar känner till de grundläggande processerna och har tillgång 

till data (Wolfskill 2010). Kunskaper i att lära ut, hålla presentationer och 

designa databaser är av värde (Parmenter 2010).  

 

Steg 3: ”Bara gör det” kultur och processer 

Det perfekta resultatet kommer normalt sett inte första gången men enkla 

beslutsvägar som leder till att medarbetarna tror på det de gör rekommenderas 

(Parmenter 2010). Nyckeltalsarbetet bör inkluderas i organisationen steg för 

steg för mest effektiva resultat (Wolfskill 2010). Det är naturligt att avsätta tid 

för att nya rutiner ska hinna sjunka in samt till utbildning (Parmenter 2010).  
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Steg 4: Implementera en helhetssyn på utvecklingen av nyckeltal 

Förändring av en organisation kräver en strategi med fokus på helheten och ett 

klart syfte och roll för nyckeltalen i verksamheten. Anpassning bör göras till 

den nuvarande kulturen inom resultatmätning. En organisation med över 3000 

anställda kommer ha olika nyckeltalsteam på varje avdelning (Parmenter 2010).  

 

Steg 5: Marknadsför nyckeltalssystemet till alla anställda 

För att lyckas åstadkomma ett engagerat, insatt team krävs en god 

marknadsföring från ledningens sida som bäst sker genom öppen 

kommunikation och information om vilka förändringar som måste ske 

(Parmenter 2010). Olika nyckeltal tas fram på olika sätt och där finns även ett 

behov av utbildning till personalen framförallt på hur de är kopplade till 

framgång inom organisationen. Nyckeltal som avviker från det normala 

innebär att en djupdykning in i vad som skett erfordras (Wolfskill 2010). En 

annan viktig punkt är att besvara eventuella frågor om förändringen och 

resultatmätningens syfte och visa på det större perspektivet samt belysa vikten 

av allas samverkan (Parmenter 2010). 

 

Steg 6: Identifiera organisationens kritiska framgångsfaktorer  

Nyckeltal identifieras genom kritiska framgångsfaktorer (Parmenter 2010). För 

att nyckeltalen ska ha ett värde måste informationen kunna användas för att 

identifiera svagheter i processerna eller driva förbättringsarbetet framåt. 

Relevanta frågor bör ställas mot nyckeltalen för att kontrollera att nyckeltalen 

uppfyller syftet innan information hämtas i onödan. (Wolfskill 2010). De 

mätningar som inte uppfyller ovanstående krav är inte relevanta nog att mäta 

på regelbunden basis. Identifieringen av kritiska framgångsfaktorer sker genom 

att begrunda helhetsbilden av en organisation (Parmenter 2010). Oavsett 

storlek på organisation bör antalet framgångsfaktorer inte vara fler än fem till 

åtta (Parmenter 2010).  

 

Steg 7: Föra in uppdaterade resultatmätningar i en databas  

Information till nyckeltal insamlas genom diskussioner, arkiv och granskning 

av månatliga rapporter osv, ofta kopplade till ett projekt men även genom 

externa undersökningar. Denna information sätts sedan in i en databas med 

jämna mellanrum där medarbetare tränas att använda den och se till att alla fält 

är ifyllda (Parmenter 2010). 
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Steg 8: Välj en resultatmätning till varje team 

Detta steg ger teamet en riktning att hålla sig till och är fördelaktigt för hela 

organisationen. Denna riktning beskrivs av någon eller några av de kritiska 

framgångsfaktorerna. Mätningar på nuvarande tillstånd samt framtida tillstånd 

bör samlas till nyckeltalsinformationen. Utveckling av mätningarna sker 

spontant och samarbete medarbetare emellan är vitalt (Parmenter 2010).  

 

Steg 9: Välj organisatoriskt fördelaktiga nyckeltal 

Nyckeltal ska vara specifika för den avdelning eller organisation det gäller, 

sammansättning till organisationer rekommenderas ej. Maximalt antal av tio 

anses lämpligt. De bör leva upp till definitionen av ett nyckeltal (Parmenter 

2010). I slutändan bör det leda till bättre förbättringsarbete och identifikation 

av svaga länkar (Wolfskill 2010). 

 

Steg 10: Utveckla inrapporteringsprocessen bl and alla medarbetare 

Rapporteringsprocessen ska stämma överens med organisationskulturen på 

olika nivåer och samtidigt ske i enlighet med en tidsplan (Parmenter 2010). 

Medarbetarna behöver se en regelbundenhet i nyckeltalsprocessen från 

ledningens sida för att förstå syftet och ha fortsatt förtroende (Wolfskill 2010). 

Rekommendationen är att uppdatera de viktigaste nyckeltalen varje dag och 

övriga veckovis. Desto mer exponering, desto mer förståelse, vilket i slutändan 

leder till bättre resultat (Parmenter 2010). Varje månad bör nyckeltalen 

inkluderas på existerande sammanträden (Wolfskill 2010). 

 

Steg 11: Underlätta för nyckeltalsarbetet 

Nyckeltalsarbetet är en konstant process och får inte misstas för ett projekt 

som blir färdigt. Ledningen behöver alltid lägga fokus på resultatmätning som 

en inarbetad metod, då har de en chans att lyckas långsiktigt. Medarbetare ser 

normalt sett inte till att nyckeltalsarbetet fullföljs utan ledningens direktiv och 

uppmuntran. 

 

Steg 12: Uppdatering av nyckeltal 

Nyckeltal bör hållas effektiva i det anseendet att de prioriterar det område som 

behöver ses över för tillfället. Samtidigt har organisationer alltid ett antal fasta 

nyckeltal som är vitala att upprätthålla (Parmenter 2010). Då organisationen 

förändras bör även nyckeltalen förändras för att alltid uppfylla syftet, en viktig 

del är alltså att modifiera och justera eller ta bort och ersätta vid behov 

(Wolfskill 2010).  
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3.4. Sammanfattning   

Atkinson (1999) menade på att många företag använder sig av det Balanserade 

styrkortet för att åstadkomma en balanserad övergång till att mäta de rätta 

kriterierna som krävs för lyckade nyckeltal och ökad produktivitet långsiktigt. 

Idén med det Balanserade styrkortet är att ledningen väljer ut ett antal 

indikatorer för att se framåt, till skillnad från den klassiska resultatmätningen 

där man lär sig av tidigare resultat (Sharma 2009; Neely 2002). Det Balanserade 

styrkortet med amerikanska influenser har mottagit en hel del kritik från den 

nordiska skolan och kan därför ha vissa implementeringsområden som inte 

passar in på det nordiska sättet att driva organisationer (Nørreklit 2003).  

Nordiska organisationer som väljer att arbeta med amerikanska 

styrningsmetoder bör ha de skillnader som finns mellan de två kulturernas 

styrningsmetoder i åtanke.  

Moderna resultatmätningar undersöker både finansiella och icke-finansiella 

resultat på tidigare åtgärder, då tidigare åtgärder leder till nuvarande prestation 

och möjlighet att öka produktiviteten (Robinson et al. 2005). Definitionen på 

nyckeltal är att de delger vad som behöver göras för att förbättra 

produktiviteten och syftet är mäta prestation (Parmenter 2010). 

Implementering av nyckeltal kan ske genom tolv faser där de strategiska målen 

koppas till nyckeltalen för att skapa värde i organisationen (Parmenter 2010). 

Faserna involverar riktlinjer för hur dessa nyckeltal ska skapas, det som saknas 

är riktlinjer angående hur arbetet ska inledas, hur det ska anpassas till varje 

unik organisation och vilka typer av resultat som ska vara i fokus. För att 

åstadkomma de verksamhetsförbättringar organisationer önskar är det vitalt att 

specificera önskemålen och ta reda på de kritiska framgångsfaktorerna 

(Muchiri et al. 2010; Chan 2004). Svagheterna med nyckeltal enligt Horta et al. 

(2010) och Haponava & Al-Jiboury (2012) är brist på helhetsbild och kontroll 

under projektets gång.  
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4. Empiri 

4.1. Trafikverket som organisation 

Trafikverket är en myndighet som bildades 2010 som en gemensam enhet av 

Banverket och Vägverket och har ca 6500 anställda över hela Sverige. Deras 

ansvar ligger bl a i att se över lufttrafik, sjöfart, järnvägstrafik och vägtrafik när 

det gäller planläggningen av Transportsystemets långsiktiga planering på 

uppdrag från regeringen. De två sistnämnda kräver även drift, underhåll och 

byggande. Dessutom upphandlar de avtal som möjliggör bättre framkomlighet 

i kollektivtrafiken. Trafikverkets vision lyder ”Alla kommer fram smidigt, grönt och 

tryggt.” (Trafikverket 2013). Efter Europeiska unionens (EU) strategier för 

hållbar utveckling har en förordning med instruktion för Trafikverket tagits 

fram som lyder enligt följande "Trafikverket ska med utgångspunkt i ett 

samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, 

internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem." (Trafikverket 

2012:6). Trafikverket har allmänna mål och strategier som sedan bryts ner till 

vad det innebär för de olika interna verksamheterna. De allmänna strategier 

och mål som gäller för hela Trafikverket på uppdrag från regeringen är 

följande: 

• Ett energieffektivt transportsystem 

• Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

• Effektiva transportkedjor för näringslivet 

• Robust och tillförlitlig infrastruktur 

• Mer nytta för pengarna 

• Trafikverket - en modern myndighet4 

Utifrån det har sedan politiken och ledningen för Trafikverket plockat fram 

följande mål: 

 

• De ska bli mer renodlade beställare 

• Genomföra fler totalentreprenader 

• Genomföra fler helhetsåtagande ut mot marknaden, dvs. upphandla 

fler uppdrag 

• Genomföra fler paketeringar och seriella genomföranden5 

                                                 
4 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
5 ibid. 
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Den interna verksamheten 

Trafikverkets verksamhetsområden Samhälle och Underhåll är beställare av 

projekt och Investering är ett av utförande verksamhetsområden (se Figur 5.). 

Ekonomi & styrning jobbar bl a med Verksamhetsutveckling (Trafikverket 

2013). 

 

 
Figur 5. Trafikverkets organisationsstruktur (Trafikverket 2013) 

 

Investering & Nationella Projekt 

Verksamhetsområdet Investering (IV) är uppdelat i sex olika distrikt Nord, 

Mitt, Öst, Väst, Syd och avdelningarna Nationella Projekt (IVPR) samt Teknik 

& Miljö. Nationella Projekt består av fyra enheter, en Informationsenhet 

(IVpri), en enhet för Verksamhetsstyrning (Ivprv) och två projektenheter, 

Projekt & utveckling (IVpru) samt Kraftenheten (IVprk) (se Figur 6.). 

Nationella Projekt jobbar med väg- och järnvägsprojekt över hela landet när 

det gäller planering, utredning samt genomförande. Det handlar ofta om större 

underhållsarbeten, miljöåtgärder och nyinvesteringar. En av de egenskaper 

som särskiljer Nationella Projekt som avdelning är det faktum att de ofta 

genomför liknande projekt på flera platser i landet, vilket möjliggör en 

helhetssyn och samordning av upphandling, genomförande och förberedelser 
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över region- och distriktsgränser.6 Detta var orsaken till att avdelningen 

bildades för att uppfylla det sista målet som Trafikverket och regeringen tagit 

fram (se 4.1.).7 Nationella Projekt lyckas genom denna samordning utnyttja 

erfarenheter och resurser och spara på både bygg- och leveranskostnader. De 

satsar på att uppnå ökad produktivitet i anläggningsbranschen.8 

 
 

Figur 6. Investeringsenheten och Nationella Projekts organisationsstruktur9 

 

Arbetssätt 

Nationella Projekt tar emot projekt internt från Samhälle eller Underhåll i 

form av en åtgärdsbeskrivning. Projekten utförs praktiskt av en entreprenad 

som plockas in via anbud. När det talas om hur mycket som producerats syftas 

det på hur mycket entreprenören levererat av ett projekt, alltså hur stor del av 

projektet som är färdigt.10 För tre år sen gjordes mindre än en procent av alla 

Trafikverkets upphandlingar som totalentreprenader, dvs att mer ansvar läggs 

på entreprenaden då beställaren önskar en funktion istället för en färdig 

design.  I år visar prognosen på hela 29 %. Det är alltså stora förändringar som 

håller på att ske inom Investering, då målsättningen om några år är 50 % 

totalentreprenader. För att denna förändring ska vara möjlig sker alltifrån 

utbildningar inom entreprenadjuridik och förfrågningsunderlag, stöttningar i 

                                                 
6 Danny Huerta, enhetscontroller Nationella Projekt, e-post den 10:e september 2013 
7 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
8 Danny Huerta, enhetscontroller, e-post den 10:e september 2013 
9 ibid. 
10ibid. 
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tekniska beskrivningar, funktionsbeskrivningar osv. Det är mängder av 

delförändringar som görs för att stötta förändringen mot fler 

totalentreprenader. Det är slutresultatet som eftersträvas.11  

 

4.2. Styrning av Trafikverket 

De sex krav som gäller gemensamt för styrningen av Trafikverket är att ha 

medborgarperspektivet i åtanke, vara resultatorienterade, rätta sig till 

helhetssynen, skapa utrymme för förbättringar och innovation, skapa 

förståelse genom klarhet samt att jobba med risker och möjligheter på ett 

effektivt sätt (Trafikverket 2013).  

 

Riksrevisionen granskade Trafikverket och anläggningsindustrin i en rapport 

2011, där de hävdade att det råder låg produktivitet inom branschen. 

Rapporten visade även på att Trafikverket inte levde upp till kraven när det 

gäller mätningar och redovisning av produktiviteten, framförallt inom 

Investeringsverksamheten som jobbar med att beställa projekt. Riksrevisionen 

rekommenderade att införa lämpliga produktivitetsmått med högre detaljgrad 

(Riksrevisionen 2011). Efter kritiken från Riksrevisionen har Trafikverket i 

samarbete med Näringsdepartementet arbetat fram ett styrramverk framförallt 

för prioritering och planering av åtgärder. Styrramverket ska organisera rätt 

underhållsåtgärder på strategisk nivå, genom utgång i tillstånd, åtgärder och 

förväntade effekter samt genom ingående verksamhetsplanering och 

genomförande. Dessutom har Trafikverket en konstant ambitionsnivå för 

förbättringar av verksamheten. Detta har visat sig i praktiken bl a genom 

insatser i effektivisering, leveransförmåga, nya arbetssätt och metoder samt 

användande av ny teknik (RiR 2013). 

 

Gemensamma processer, arbetssätt, modeller och metoder för 

Verksamhetsstyrning i Trafikverket tas fram centralt och fastställs av chefen 

för den centrala funktionen Ekonomi & styrning. Förvaltningsobjekten 

styrformer, arbetsformer och arbetssätt; Samordnat ledningssystem respektive 

Ekonomi ansvarar för att de gemensamma processerna, arbetssätten, 

modellerna och metoderna för verksamhetsstyrning förvaltas. Det innebär 

bland annat ett ansvar för att de vidareutvecklas och förbättras. 12 

 

 

                                                 
11 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
12 Lars-Åke Eriksson, förvaltningsledare, Trafikverket, intervju den 31:a januari 2014 
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Varje förvaltningsobjekt leds av en förvaltningsledare, som ansvarar för att 

samordna arbetet i förvaltningsobjektet. En viktig del i arbetet är att göra 

fastställda arbetssätt, modeller och metoder tillgängliga för berörda 

medarbetare. Mer fokus kommer att läggas på att utbilda och informera 

berörda om hur arbetssätten, modellerna och metoderna ska tillämpas. E-

utbildning är ett sätt att nå många medarbetare på ett effektivt sätt.13 Just nu 

bedrivs arbete mot utveckling av mer effektiva arbetssätt. Det handlar om att 

få organisationen att bli mer processorienterad. Ett av Trafikverkets s.k. resmål 

för 2016 är smarta arbetssätt. De två andra är kundorientering och engagerade 

medarbetare.14 

 
Det Balanserade styrkortet 

Det Balanserade styrkortet har tillämpats som en modell för mål- och 

resultatstyrning redan då Vägverket och Banverket existerade och har inte 

förändrats nämnvärt i samband med bildandet av Trafikverket. 

Styrkortsmodellen används för att på ett systematiskt sätt ta fram mål på olika 

nivåer inom verket. Målen tas in i en årlig överenskommelse med överordnad 

chef. Målen tas fram och fördelas på olika perspektiv. Perspektivet följer i stort 

grundmodellen för Balanserade styrkort men har anpassats något för att passa 

en statlig myndighet. De fyra perspektiven för det Balanserade styrkortet går 

att finna bland målen. Styrkortet innefattar främst de mål som är kritiska för 

verksamheten under planeringsperioden (1-3 år). Målen utgår från s.k. 

strategiska utmaningar.15   

 

Nationella Projekt 

Att genomföra projekt är huvudfokus för Nationella Projekt, men det är också 

ett måste att utvärdera det som utförs.16 Verksamhetsstyrning inom Nationella 

Projekt måste följa upp kostnaderna för avdelningen varje månad, de har ett 

internt kostnadstak som de ska hålla på en viss procent, som innefattar alla 

interna kostnader för hela avdelningen. Verksamhetsstyrning jobbar proaktivt 

med att studera och räkna ut effektiviteten inom projekt. De undersöker vilka 

tillvägagångssätt som är bäst genom att undersöka olika kostnader och 

upplägg. När de mottar ett projekt tittar de alltid på om de kan ta emot flera 

                                                 
13 Lars-Åke Eriksson, förvaltningsledare, Trafikverket, intervju den 31:a januari 2014 
14 ibid. 
15 ibid. 
16 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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projekt och paketera dem och därmed komma ner i att göra bara en 

upphandling, en projektorganisation osv.17 

 

4.3. Resultatmätning inom Nationella Projekt 

Nationella Projekt behöver ha ett resultatfokus som är mätbart och då är 

nyckeltal ett bra verktyg för att utvärdera om de gör saker bättre eller sämre än 

tidigare.18 Det finns fasta nyckeltal för distrikten och avdelningarna Nationella 

Projekt och Teknik & Miljö, dessa tas fram centralt av Verksamhetsstyrning 

inom Investering, där olika procentsnivåer på respektive avdelning inom 

Investering beräknats. Distriktscontroller och enhetscontroller inom 

respektive avdelning och enhet, analyserar regelbundet informationen i dessa 

nyckeltal.19  

 

”Det finns en acceptabel nivå, börjar den stiga måste man gå in och göra en analys.” 

 – Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 

 

Nyckeltalen illustreras i tabeller och grafer i två rapporter, cIV - rapporten och 

enhetsrapporten IV. cIV rapporten fokuserar på avdelnings- och distriktsnivå 

för jämförelser däremellan, medan enhetsrapporten är på enhetsnivå för 

jämförelser mellan projektenheterna och båda ger en möjlighet att se 

trendutvecklingar åt olika håll samt synenergieffekter.20  

 

"För mig är nyckeltal ett grundläggande tänk, en inställning och en attityd. Att hela tiden 

fundera på att alltid göra saker och ting lite bättre." – Lars Spångberg, avdelningschef, 

intervju den 18:e november 2013 

 

Nyckeltal handlar alltså även om ett mindset inom avdelningen, där strävan är 

att få medarbetare och chefer att tänka i nyckeltalstermer och jobba vidare 

med det. Detta sker genom att ta reda på vad det är som är i störst behov av 

förändring och utveckling och undersöka det närmare.21  

 

Utöver detta jobbar ledningen och controllers med nyckeltal och 

effektiviseringar i mindre skala och som ett förhållningssätt i deras dagliga 

arbete. En del av en enhetscontrollers arbete består i närkontakt med 
                                                 
17 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
18 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
19 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
20 Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 2014 
21 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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medarbetarna angående ekonomin i projekten.22 Tertialuppföljning hålls var 

fjärde månad för djupare analys av verksamheten och då består agendan av de 

fasta nyckeltalen, styrkortsmål, resultatmål, de överenskommelser som tagits 

emot, utvecklingen osv.23 De nyckeltal som då är avvikande studeras närmare 

för att finna förbättringsmöjligheter och diskutera dessa mer i detalj, sedan är 

det enhetschefernas ansvar att jobba vidare med det. Exempelvis om den 

genomsnittliga kostnaden sticker iväg på ett projekt över två år, frågar 

avdelningschefen sina enhetschefer vad det beror på om de inte redan 

undersökt saken själva. De nyckeltal som visar på positiva siffror och inte är i 

behov av förbättring kräver alltså ingen energi från ledningen. Även vid VP 

(Verksamhetsplanering) överenskommelser och måldokument finns 

nyckeltalen uppe på agendan. Vissa nyckeltal ska rapporteras uppåt och vid 

varje månadsdialog finns det en gemensam nyckeltalsflora.24 

 

Förbättringsmöjligheter 

Verksamhetsstyrning inom Nationella Projekt kan bli bättre på att mäta 

verksamhetens framsteg samt visa på att det är effektivt med ett nationellt 

upplägg. Dels för att mäta och jämföra de olika nationella uppläggen internt 

inom avdelningen och utläsa förbättringar, men också för att kunna visa på 

nyttan och föreslå nya upplägg av nationella paketeringar för den interna 

beställaren.25  

 

Förbättringsmöjligheterna för Nationella Projekt är deras beställnings- och 

uppföljningsarbete. Det sistnämnda är väldigt styrt av hur Trafikverket arbetar. 

Båda dessa delar är administrativt tungt.  Nationella Projekt behöver bli bättre 

på att ta fram förfrågningsunderlag under upphandlingar som passar 

totalåtaganden i större grad. Här behöver Trafikverket och entreprenaderna bli 

duktigare tillsammans. I nuläget är samarbetet mellan de båda parterna ofta att 

Trafikverket tror att de beställt ett specifikt resultat, men i slutändan blir det 

inte alltid vad de förväntat sig. En orsak till detta är att Nationella Projekt är en 

någorlunda ny organisation. Branschen håller på att lära sig att jobba på ett 

nytt sätt, både med nationell samordning och med större ansvar på 

entreprenaderna i och med fler totalentreprenader. 26 

  

                                                 
 
23 Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 2014 
24 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
25 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
26 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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5. Analys 

5.1. Hur kan projektorganisationer styra sin verksamhet för att nå ökad 
produktivitet? 

Enligt Robinson et al. (2005) är det viktigt att genom strategisk planering välja 

en strategisk ram som möjliggör för affärsmålen att bli uppnådda. Detta har 

Trafikverket gjort genom att implementera det Balanserade styrkortet till sin 

verksamhet och anpassat den till att fungera i en statlig verksamhet. Det 

främsta användningsområdet är som en modell för mål- och resultatstyrning, 

där de mest kritiska målen arbetas fram på ett systematiskt sätt utifrån 

strategiska mätningar och fördelas på olika perspektiv.27 Detta är i enlighet 

med det Balanserade styrkortets grundmodell där de fyra perspektiven ska ge 

fokus åt de mest kritiska mätningarna (Kaplan & Norton 1992; Neely et al 

2002). De fyra perspektiven finns med bland målen och resultatmätningarna 

hos Trafikverket.28 Perspektivet kunder och ekonomin & aktieägarna får dock 

en annan betydelse då det rör sig om en myndighet och inte ett vinstdrivande 

företag. Balanserade styrkortet ska fungera som ett verktyg för både 

verksamhetsstyrning och resultatmätning (Sharma 2009), vilket Trafikverket 

lyckats med.29 Parmenter (2010) tycker att samhället bör adderas som ett 

perspektiv med fokus på hållbarhetsperspektiv, då Trafikverket är en 

myndighet är samhället ett självklart perspektiv i deras arbete, vilket bl a 

nämns i de omskrivna EU-direktiven (se 4.1). Detta kan även bero på att 

hållbarhetsfrågor är mer prioriterade i nordiska organisationer och kan bidra 

till en mer attraktiv arbetsplats (Robin et al. 2008). Detta är något som kan 

gynna produktiviteten på lång sikt.  

Förvaltningsobjekten Styrformer, arbetsformer och arbetssätt; Samordnat 

ledningssystem respektive Ekonomi ansvarar för vidareutveckling och 

förbättring av Trafikverkets verksamhetsstyrningsmodeller. De ser till att 

medarbetarna blir informerade och utbildade i de nya arbetssätten osv.30 

Denna information är en viktig del i användningen av det Balanserade 

styrkortet för att organisationen ska kunna ha möjlighet att nå högre 

produktivitet (Neely et al. 2002). Information till medarbetarna är även något 

som nordiska styrningssätt belyser särskilt som en viktig punkt (Tixier 1996). 

 

                                                 
27 Lars-Åke Eriksson, förvaltningsledare, Trafikverket, intervju den 31:a januari 2014 
28 ibid. 
29 ibid. 
30 ibid. 
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Atkinson (1999) menade på att många företag använder sig av det Balanserade 

styrkortet för att åstadkomma en balanserad övergång till att mäta de rätta 

kriterierna som krävs för lyckade nyckeltal. Enligt Sharma (2009) 

rekommenderas det att ledningen väljer ut ett antal indikatorer för att se 

framåt, till skillnad från den klassiska resultatmätningen där det handlar om att 

lära sig av tidigare resultat. Nationella Projekt tillämpar sig av modern 

resultatmätning (Neely et al 2002), där de ser framåt och proaktivt räknar ut 

effektiviteten i olika projekt osv.31  

Det Balanserade styrkortet med amerikanska influenser har mottagit en hel del 

kritik från den nordiska skolan och kan därför ha vissa 

implementeringsområden som inte passar in på det nordiska sättet att driva 

organisationer (Nørreklit 2003) Fallstudien visade på att det Balanserade 

styrkortet anpassats för att fungera för Trafikverket32, detta kanske inte är en 

möjlighet för alla organisationer. Amerikanska företag är generellt sett mer 

resultat- och prestationsinriktade (Tixier 1996), till skillnad från nordiska 

företag där hållbarhet och moral är viktiga frågor (Robin et al. 2008). Då 

ledarskapet i amerikanska företag vanligen är mer auktoritärt än i nordiska 

företag som ofta jobbar med decentraliserat ledarskap, bör organisationer noga 

överväga ett beslut att implementera det Balanserade styrkortet i sin naturliga 

form (Golnaz 2013; Tixier 1996). 

Robinson et al. (2005) menar även på att organisationer behöver etablera 

åtgärder som utvärderar affärsmålen och strategierna för att möjliggöra ständig 

förbättring. Detta är något som Trafikverket arbetat på tillsammans med 

Näringsdepartementet efter den kritik de fått motta från Riksrevisionen. De 

har arbetat fram ett nytt styrramverk som bl a ska organisera rätt åtgärder 

genom förväntade effekter. Dessutom har Trafikverket jobbat vidare och höjt 

deras ambitionsnivå när det gäller förbättringar av verksamheten (RiR 2013), 

vilket även ingår i ett av de gemensamma kraven för styrningen av 

Trafikverket (Trafikverket 2013). Nationella Projekts ledning har som nämnts i 

empirin en grundinställning "Att hela tiden fundera på att alltid göra saker och ting 

lite bättre." 33 

 

 

                                                 
31Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
32 Lars-Åke Eriksson, förvaltningsledare, Trafikverket, intervju den 31:a januari 2014 
33 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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Granskningsprocessen är en annan viktig del i verksamhetsstyrningen där 

organisationer ska se över deras resultatmätningar, bland annat nyckeltalen 

(Robinson et al. 2005). Detta är en stor del av Verksamhetsstyrning inom 

Nationella Projekt där kostnader och olika upplägg följs upp varje månad.34 

Organisationer som vill öka sin produktivitet långsiktigt kan åstadkomma detta 

genom att implementera det Balanserade styrkortet (Neely et al. 2002). Då det 

Balanserade styrkortet även är inriktat på resultatmätningar och att avlägsna 

överflöd, kan verktyget användas av organisationer som på ett enkelt sätt vill 

kunna få en överblick av verksamheten och rikta in sig på de mest kritiska 

mätningarna och därmed sålla bort eventuellt överflöd (Kaplan & Norton 

1992). Med andra ord, organisationer som vill kunna lägga om sina kriterier för 

att mäta framgång för att arbeta fram nyckeltal, kan använda det Balanserade 

styrkortet som verksamhetsstyrningsmodell (Sharma 2009). 

Nordiska organisationer bör dock ta i beaktande de kulturella skillnader som 

finns mellan amerikanska styrningssätt och det som fungerar i nordiskt 

företagsklimat (se 2.2). Detta för att ha större chans att implementera nya 

modeller och verktyg framgångsrikt och åstadkomma högre produktivitet 

långsiktigt.  

 

5.2. Hur kan resultatmätningar och nyckeltal leda till ökad produktivitet 
för organisationer? 

Empiristudien visar på att resultatmätningar inom avdelningen Nationella 

Projekt handlar till stor del om följande tre ting, nyckeltal som tagits fram 

centralt, effektiviseringar och uppföljningar av olika slag.35 Ledningsgruppen 

har andra ansvarsområden och ingen möjlighet att investera heltid i nyckeltal 

som Parmenter (2010) föreslår. Genom de siffror, tabeller och grafer som 

Verksamhetsstyrning inom Nationella Projekt arbetar fram till 

tertialuppföljningen var fjärde månad,36 har både enhetschefer, 

avdelningschefen osv möjlighet att ta del av informationen och kontrollera att 

åtgärder vidtagits vid de nyckeltal som avviker.37 Dessa deadlines är viktiga att 

upprätthålla, inte bara för att medarbetarna ska känna förtroende och förstå 

syftet med nyckeltal utan även för en regelbundenhet i arbetet och en konstant 

koll på hur organisationens arbete fortskrider enligt (Wolfskill 2010). 

                                                 
34 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
35 ibid. 
36 Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 2014 
37 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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Medarbetarna inom Verksamhetsstyrning jobbar heltid med att se över 

verksamheten enligt Parmenter's (2010) rekommendationer, detta innebär inte 

enbart nyckeltal, men fortfarande tillräckligt stor andel för att de ska vara 

insatta nog att föra diskussioner och kommunicera sinsemellan om 

förbättringar som på sikt leder till högre produktivitet. 

Nyckeltal som är värdefulla ska identifiera svagheter och 

förbättringsmöjligheter genom en indikation på var en djupdykning i 

organisationen är nödvändig. Detta är en del av arbetet inom Nationella 

Projekt då de existerande nyckeltalen når över en acceptabel nivå går 

Verksamhetsstyrning in och gör en analys.38 Analysen kan leda till förändringar 

inom avdelningen till det bättre (Wolfskill 2010). Enligt Gongbo (2011) är en 

del av definitionen på nyckeltal att de måste mätas minst en gång i veckan för 

att tillhöra kategorin nyckeltal. Detta är dock en stram definition som borde 

bero på vilken kategori av nyckeltal det gäller. Då amerikanska styrningssätt 

generellt är mer resultatinriktade än de nordiska (Tixier 1996), är det möjligt att 

det inte är hållbart i nordiska företag med den sortens frekventa mätningar. På 

Trafikverket skulle det inte fungera med mätningar en gång i veckan. Detta 

eftersom syftet med mätningen är att ha diskussioner kring nyckeltalens 

trendutvecklingar39 och fungera som en uppföljningsmöjlighet på 

verksamheten40 och det skulle vara för tidskrävande att utföra veckovis.  

De flesta av Trafikverkets nyckeltal är eftersläpande nyckeltal och kritiken från 

Haponava & Al-Jibouri (2012) är att organisationer då saknar kontroll under 

projektets gång. Parmenter (2010) hävdar att nyckeltal inte är finansiella, utan 

att de finansiella indikatorerna kallas för Result indicator, medan Wolfskill 

(2010) menar på att nyckeltal kan vara finansiella. Trafikverket använder sig av 

finansiella nyckeltal och det viktigaste är nog inte vad benämningen är utan 

syftet och att varje indikator används därefter. 

Behovet av utbildning inom nyckeltalsarbete som Wolfskill (2010) och 

Parmenter (2010) belyser är redan delvis existerande inom enheten 

Verksamhetsstyrning inom Nationella Projekt, där personalen får riktlinjer 

från enhetschefen att jobba proaktivt.41 Avdelningschefen förmedlar sin 

inställning till effektiviseringar till sina enhetschefer som vidare får förmedla 

det till sina medarbetare.42  

                                                 
38 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
39 Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 2014 
40 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
41 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
42 Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e november 2013 
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Sammanfattningsvis bedriver Trafikverket ett omfattande 

resultatmätningsarbete, där ledningen för Nationella Projekt är involverade 

och delaktiga i resultatmätningar och nyckeltalstänket. Då syftet med nyckeltal 

är att visa på var produktiviteten kan förbättras är dessa en viktig del. Även 

medarbetarna inom Verksamhetsstyrning inom Nationella Projekt, är 

införstådda med nyckeltalstänket och har tillgång till all information som är 

nödvändig för att undersöka hur det går för avdelningen på respektive enhet.  

Nationella Projekt har ett stort antal fasta nyckeltal idag som redogörs för i 

cIV - och enhetsrapporterna43 och därför skulle det kunna bli alltför mycket 

administrativt arbete att införa ytterligare fasta nyckeltal. Dessutom 

rekommenderar Parmenter (2010) organisationer att ha max tio nyckeltal. 

Ytterligare studier skulle kunna komma till en annan lösning. Denna studie 

visar på att det som avdelningen saknar och som de flesta forskare 

rekommenderar är en förnyelseprocess för de fasta nyckeltalen, de som 

redogörs i nyckeltalsrapporter. Både när det gäller att lägga till nya, tillfälliga 

nyckeltal och när det gäller att ta bort och ersätta de redan existerande 

nyckeltalen. Dessutom skulle de behöva fler ledande nyckeltal för att 

möjliggöra mätningar under pågående projekt44 (Haponava & Al-Jibouri 2012). 

En modell för att genomföra detta skapas enligt nedanstående argument.  

 

5.2.1. Konstruktion av nyckeltalsmodell 

Neely et al. (2002) rekommenderar 20 % tillfälliga mätningar för att lyckas höja 

en del av arbetet eller skapa ökad insikt om en specifik del. När resultatet på de 

nya mätningarna nått önskade höjder kan fokus flyttas vidare till nya 

förbättringsområden. Då kan de kortsiktiga målen kopplas till de tillfälliga 

mätningarna och därmed också till strategierna (Kaplan & Norton 1992). De 

tillfälliga mätningarna har sin fördel då det inte är hållbart eller effektivt med 

för många nyckeltal (Parmenter 2010). Parmenter (2010) och Wolfskill (2010) 

rekommenderar organisationer att sätta ihop ett team för att arbeta med 

framtagandet av nya nyckeltal (se 3.3.6). Med tanke på det systemskifte som 

sker inom Trafikverket och specifikt Nationella Projekt, med omvandlingen 

från utförandeentreprenad till totalentreprenad, vilket resulterar i en mer 

renodlad beställarroll jämfört med tidigare bör detta team vara motiverat. Samt 

att Riksrevisionen (2013) rekommenderade att Trafikverkets 

Investeringsverksamhet skulle införa nya produktivitetsmått med hög 
                                                 
43 Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 2014 
44 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
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detaljgrad för att öka produktiviteten. Teamet kan då följa upp dessa 

förändringar genom att ta fram tillfälliga nyckeltal med hög detaljgrad som 

driver arbetet framåt på enklast möjliga vis.  

Parmenter (2010) rekommenderar ett engagerat, insatt team. Genom att 

nyckeltalteamets medlemmar väljs ut efter en bred kompetens som täcker upp 

stora delar av verksamheten och har tillgång till all data kan problemområden 

identifieras enligt Wolfskill (2010). Däribland rekommenderas att 

medlemmarna består av chefer på en högre och lägre nivå (Wolfskill 2010). 

Enhetschefen för Verksamhetsstyrning är insatt i det verksamhetsområdet och 

är därför en lämplig kandidat, men även avdelningschefen som har 

helhetssynen och är insatt i kraven från högre regioner. Då distriktscontrollers 

och enhetscontrollers är delaktiga i analysen av nyckeltal på distriktsnivå och 

projektenhetsnivå inom Trafikverket i dagsläget45, är det lämpligt med en 

controller i teamet som är insatt i kopplingen mellan nyckeltal och framgång 

inom organisationen. Projektledarna är insatta i kärnverksamheten, dvs att 

driva projekt och kan därmed bidra med kompetens för att skapa en 

helhetsbild. Eftersom det redan existerar ett omfattande nyckeltalsarbete inom 

avdelningen Nationella Projekt, borde ett möte en gång i månaden räcka till 

för att uppfylla syftet. Då ledningen har många andra ansvarsområden och 

befattningar är det dessutom rimligt med den frekvensen för att alla från 

teamet ska kunna sätta undan den tiden och vara fullt engagerade under 

mötena. Framöver kan tiden och frekvensen behöva ses över eller korrigeras 

för att få full effekt av arbetet.  

Denna modell utförs genom ett top-down perspektiv där tanken är att 

ledningen, med undantag från en eller två projektledare, utgår från de allmänna 

strategierna för att implementera de nya mätningarna som ska leda till bättre 

resultat. Detta hör till det vanligaste perspektivet när det gäller liknande 

mätningar (Jagoda et al. 2013). Svagheterna med ett top-down perspektiv är att 

den stora bilden lämnas ute och vanligen även möjligheter att se fördelar med 

alternativa beslutsvägar och strategier (Mascini & Bacharias 2012). Eftersom 

detta team består av en eller två projektledare som har möjlighet till 

helhetsbilden av projekten och en annan sorts kunskap än ledningen, 

minimeras den risken med hjälp av det spridda teamet. Controllers kan ses 

som en resurs till ledningen inom Trafikverket, men då de även har nära 

kontakt med övriga medarbetare kan de bidra med de frågor och synpunkter 

som uppkommit i dessa relationer. Då det i nordisk företagskultur är mer 

vanligt med decentraliserat ledarskap och viktigt med involvering och 
                                                 
45 Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e november 2013 
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information till alla medarbetare är detta en viktig del, likväl som presentation 

av nyckeltalsarbetet till övrig personal (Tixier 1996). 

Atkinson (1999) påpekar att när nya nyckeltal tas i bruk måste även kriterierna 

för att mäta framgång ses över. Nyckeltalen ska härledas från kritiska 

framgångsfaktorer för att räknas som relevanta att mäta på regelbunden basis. 

Det som ledningen anser värt att förbättra hör till kategorin kritiska 

framgångsfaktorer och går att omvandla till effektiva, användbara nyckeltal 

(Parmenter 2010). De förbättringsmöjligheter som tagits fram under 

intervjuerna (se Förbättringsmöjligheter under 4.3) av ledningen är aktuella 

och användbara för Nationella Projekt idag. Steg 2 i modellen nedan (se 5.2.2.) 

förklarar hur kritiska framgångsfaktorer kan arbetas fram i framtiden. Innan 

nyckeltal sätts i bruk är det lämpligt att syftet ses över för att undvika 

överflödigt arbete, då nyckeltalen alltid ska uppfylla de strategiska målen för 

organisationen (Parmenter 2010; Wolfskill 2010). Samtidigt som det ibland kan 

visa sig att de strategiska målen är gammalmodiga och måste korrigeras för att 

gagna produktionen och bidra till framgång (Atkinson 1999). 

Syftet med nyckeltalen är att visa på var produktiviteten kan förbättras. Den 

viktigaste delen i nyckeltalsarbetet är därmed analysen av dessa (Parmenter 

2010). Avvikelser åt det negativa hållet kan studeras för att finna svaga länkar 

med förbättringsmöjligheter, men även avvikelser åt det positiva hållet kan 

studeras för att upptäcka nya arbetssätt som fortsätter bidra till ökad 

produktivitet. Då medarbetare byts ut enlig en normal cykel vill inte 

organisationer även gå miste om produktiviteten. Atkinson (1999) menar på 

att en svag länk kan bestå av bristande kontroll, dålig planering och 

uppskattning, låg produktivitet eller bortglömda aktiviteter. Då en svag länk 

identifierats är bara en liten del av jobbet gjort, den största utmaningen ligger i 

att förbättra denna svaga länk. Detta kan kräva information till samtliga 

medarbetare för att dessa ska bli involverade och samarbeta mot att få till 

stånd en förändring. Enkla beslutsvägar och ökat ansvar är en möjlig väg för 

att genomföra detta (Parmenter 2010). För att nyckeltal ska vara som mest 

effektiva, kan de mätas under ett pågående projekt och efter ett projekt 

slutförts. Detta kan göras genom ledande och eftersläpande nyckeltal, då den 

förstnämnda mäter prestation av en specifik aktivitet och den sistnämnda 

mäter utfallet på en prestation (Gongbo 2011). På detta vis kan ett projekt 

under arbete undersökas samt jämföras med färdiga resultatet. Detta ger en 

möjlighet att korrigera misstag, bristande kontroll, dålig planering osv.  
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Produktiviteten borde kunna förbättras utan att miljön och samhället får stå 

tillbaka. "Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa 

förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och 

långsiktigt hållbart transportsystem." (Trafikverket 2012:6). Då detta är en del av 

Trafikverkets fokus, borde hållbarhetsfrågor finnas med i resultatmätningarna 

enligt Kaplan & Norton (2006). Även om det inte garanteras mätbara resultat, 

är det viktigt för Trafikverket som myndighet att föregå med gott exempel och 

vara en framtida attraktiv arbetsgivare (Grafström et al. 2008). 

Uppföljning och analys är en viktig del av arbetet och en vanlig del i nordisk 

organisationskultur (Bloom et al. 2011). Om djupdykningarna i organisationen 

fortfarande inte leder till ökad produktivitet måste strategin ses över. 

Förändringar sker inte av en ensam individ, utan samarbete och involvering 

från flera håll krävs (Neely et al. 2002). Samtidigt som vissa mätningar kan 

verka lovande innan de satts i praktik och de verkliga effekterna visar att de 

inte ger den förutspådda effekten (Jagoda et al. 2013). Nya rutiner måste få tid 

att sjunka in och därmed är omedelbara resultat oftast inte realistiskt. 

Förändringar kan leda till nya frågor från medarbetarna som måste besvaras 

för att syftet med förändringen ska klargöras (Parmenter 2010). Ett nyckeltal i 

sig visar inte på helhetsbilden utan flera indikatorer måste läggas ihop för att 

en helhetsbild ska vara möjlig.  

I förlängningen när de nya nyckeltalen visar på produktivitet inom sitt område 

bör de ses över och eventuellt ersättas av nya nyckeltal som täcker nya 

områden, alternativt modifieras för att vara lämpliga för eventuella 

förändringar i organisationen. Detta förbättringsarbete är ett konstant projekt 

som aldrig når ett avslut. Därmed finns det alltid förbättringsmöjligheter, vilket 

är anledningen till att modellen nedan även kallas för en cykel. 

Poängen med nyckeltal är som ovan nämnt att visa på var produktiviteten kan 

förbättras. En viktig tanke att begrunda i detta är att Trafikverket inte utför det 

praktiska arbete som varje projekt består av. Det Trafikverket kan göra är att 

ställa krav på tid, kostnad, och kvalitet, jobba för effektivare samarbeten samt 

övervaka arbetet med jämna mellanrum, men i slutändan är det upp till 

entreprenaderna att utföra arbetet. Totalentreprenader innebär en mer 

renodlad beställarroll och större ansvar för entreprenaderna. Produktiviteten 

och framgången inom anläggningsprojekten ligger därmed även till stor del i 

entreprenadernas händer.   
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Enligt det som kommit fram i ovanstående analys- och konstruktionsarbete 

och med stöd från teorin, framförallt från implementeringsmodellerna för 

nyckeltal (se 3.3.6.) och metoden för verksamhetsförbättringar (se 3.3.1), samt 

empiristudien har en modell/cykel tagits fram av forskaren i detta arbete. Den 

ska fungera för att arbeta fram tillfälliga nyckeltal på Trafikverkets avdelning 

Nationella Projekt. Genom ett konstant förbättringsarbete kan produktiviteten 

förbättras på ett område i taget. Agendan (se Bilaga 1.) för nyckeltalsmöten har 

tagits fram av forskaren med utgång i den kunskap som tillgodogjorts under 

detta arbete, och med motivet att den skall gå att implementera för alla 

projektorganisationer som önskar jobba med nyckeltal. Denna modell skulle 

kunna fungera som ett tillägg till det nyckeltalsarbete Trafikverket och specifikt 

Nationella Projekt bedriver idag. 

 

5.2.2. Modell/cykel för nyckeltalsarbete inom Nationella Projekt  

Steg 1: Sätt samman ett team 

Teamet kan optimalt bestå av ca 4 engagerade och insatta personer (Parmenter 

2010), avdelningschefen och/eller enhetschefen för Verksamhetsstyrning, en 

enhetschef, en controller och en eller två projektledare. Teamet kan träffas för 

möten alternativt telefonkonferenser med frekvens 1 gång/månad och gå 

igenom en agenda (se Bilaga 1.). 

Steg 2: Identifiera problemområden 

Neely et al. (2002) anser att organisationer kan åstadkomma de 

verksamhetsförbättringar som eftersträvas genom att specificera önskemålen. 

Studera de övergripande målen och strategierna för Trafikverket samt de 

specifika, kortsiktiga målen för Nationella Projekt. Utifrån dessa kan de 

kritiska framgångsfaktorerna tas fram och ett antal punkter sättas samman 

med verksamhetsförbättringar inom avdelningen, då är helhetsbilden klar 

(Parmenter 2010). Identifiera därefter kärnprocesserna för att kunna ta fram 

nyckeltal som är kopplade till de kortsiktiga målen och för att upptäcka 

förbättringsmöjligheter i verksamheten. Rekommendationen är att ta fram 

ledande och eftersläpande nyckeltal (Gongbo 2011; Sharma 2009). Nyckeltal 

mäts vanligen i antal enheter eller mantimmar. Nuvarande tillstånd jämfört 

med tidigare tillstånd är ett vanligt verktyg för att få fram effektiviteten (Cox et 

al. 2003). 
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Steg 3: Använd teamet effektivt 

Användbara nyckeltal som är effektiva i praktiken tas normalt inte fram av en 

ensam individ, utan genom diskussioner av insatta personer på högre och lägre 

nivå. Eventuell arbetsbörda som resultat av tidigare diskussioner kan delas upp 

efter varje persons spetskompetens. Vikten av allas samverkan kan inte belysas 

tillräckligt (Parmenter 2010; Wolfskill 2010). Ett effektivt nyckeltal identifierar 

svagheter i processerna eller driver förbättringsarbetet framåt. 20 % tillfälliga 

nyckeltal rekommenderas. Syftet med varje mätning behöver fastställas, detta 

kan göras genom att ställa följande relevanta frågor för att rama in rätt 

åtgärder. Vad är orsaken till denna mätning? Varför ska vi mäta den? Vem ska 

ta beslut grundade på denna mätning? Vad kommer nyttan av denna kunskap 

resultera i? De nyckeltal som inte uppfyller rätt syfte kan sållas bort (Parmenter 

2010; Neely et al. 2002). 

Steg 4: Implementera och följ upp resultaten 

Steg för steg kan de nya nyckeltalen inkluderas i organisationen med 

anpassning till den nuvarande kulturen och enligt en tidsplan för mest 

effektiva resultat. I detta steg börjar det tidigare arbetet bidra till ett värde för 

organisationen. Förändring av en organisation kräver en strategi med fokus på 

helheten och ett klart syfte samt tid att låta nya rutiner sjunka in (Parmenter 

2010). Efter implementering behöver de följas upp precis på samma sätt som 

övriga nyckeltal och analyser göras för att få till stånd en förändring (Neely et 

al. 2002). 

Steg 5: Presentera nyckeltalen 

Då nya nyckeltal plockats fram finns ett behov av utbildning till medarbetarna 

som är delaktiga i projekten, framförallt på hur de är kopplade till framgång 

inom organisationen. Detta kan leda till att medarbetarna bättre förstår syftet 

och vad deras roll i arbetet är vilket leder till mer engagerad personal 

(Parmenter 2010). 

Steg 6: Uppdatera nyckeltalen 

Nyckeltalsarbetet är inte ett projekt, utan en konstant process. En viktig del av 

nyckeltalsarbetet är att modifiera, ersätta och ta bort när det är nödvändigt. 

Har tidigare resultatmätningar gett önskat resultat? Om svaret är nej bör en 

förändring vara motiverad (Parmenter 2010). Om organisationsförändringar 

sker måste även nyckeltalen omvandlas eller nya tillkomma för att syftet med 

nyckeltalen ska uppfyllas. När detta steg slutförts börjar cykeln om på Steg 1.  
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5.2.3. Nyckeltalsmodell/cykel för projektorganisationer 

Ovanstående modell har omformats för att kunna fungera för en allmän 

projektorganisation, men grunden går att applicera på alla organisationer som 

önskar arbeta med nyckeltal. De organisationer som har ett existerande 

nyckeltalsarbete och som vill utöka det i samband med en 

organisationsförändring, kan välja att ta fram nya, tillfälliga nyckeltal enligt 

Neely et al. (2002). Övriga organisationer som vill införa nyckeltalsarbete kan 

också göra det enligt modellen nedan, dock kan det vara fördelaktigt att ha 

mer frekventa möten då det gäller att introducera en helt ny process. 

Medlemmarna i teamet och de strategier och mål som ska ses över, skiljer sig 

från den specifika organisationen det gäller. Övriga punkter i modellen/cykeln 

samt agendan är tillämpningsbar på de flesta organisationer som vill förbättra 

produktiviteten på ett område i taget.  

Steg 1: Sätt samman ett team 

Teamet kan bestå av ca 4 engagerade och insatta personer (Parmenter 2010), 

två chefer på högre och lägre nivå, en controller samt en eller två medarbetare 

insatta i grundverksamheten. Teamet kan träffas för möten alternativt 

telefonkonferenser en gång i månaden på ca 2h och gå igenom en agenda (se 

Bilaga 1.). 

Steg 2: Identifiera problemområden 

Neely et al. (2002) anser att organisationer kan åstadkomma de 

verksamhetsförbättringar som eftersträvas genom att specificera önskemålen. 

Studera de övergripande målen och strategierna för organisationen samt 

eventuella specifika mål. Utifrån dessa kan de kritiska framgångsfaktorerna tas 

fram och ett antal punkter sättas samman med verksamhetsförbättringar inom 

organisationen, då är helhetsbilden klar (Parmenter 2010). Identifiera därefter 

kärnprocesserna för att kunna ta fram nyckeltal och för att upptäcka 

förbättringsmöjligheter i verksamheten. Rekommendationen är att ta fram 

ledande och eftersläpande nyckeltal (Gongbo 2011; Sharma 2009). Nyckeltal 

mäts vanligen i antal enheter eller mantimmar. Nuvarande tillstånd jämfört 

med tidigare tillstånd är ett vanligt verktyg för att få fram effektiviteten (Cox et 

al. 2003). 
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Steg 3: Använd teamet effektivt 

Användbara nyckeltal som är effektiva i praktiken tas normalt inte fram av en 

ensam individ, utan genom diskussioner av insatta personer på högre och lägre 

nivå. Eventuell arbetsbörda som resultat av tidigare diskussioner kan delas upp 

efter varje persons spetskompetens. Vikten av allas samverkan kan inte belysas 

tillräckligt (Parmenter 2010; Wolfskill 2010). Ett effektivt nyckeltal identifierar 

svagheter i processerna eller driver förbättringsarbetet framåt. 20 % tillfälliga 

nyckeltal rekommenderas. Syftet med varje mätning behöver fastställas, detta 

kan göras genom att ställa följande relevanta frågor för att rama in rätt 

åtgärder. Vad är orsaken till denna mätning? Varför ska vi mäta den? Vem ska 

ta beslut grundade på denna mätning? Vad kommer nyttan av denna kunskap 

resultera i? De nyckeltal som inte uppfyller rätt syfte kan sållas bort (Parmenter 

2010; Neely et al. 2002). 

Steg 4: Implementera och följ upp resultaten 

Steg för steg kan de nya nyckeltalen inkluderas i organisationen med 

anpassning till den nuvarande kulturen och enligt en tidsplan för mest 

effektiva resultat. I detta steg börjar det tidigare arbetet bidra till ett värde för 

organisationen. Förändring av en organisation kräver en strategi med fokus på 

helheten och ett klart syfte samt tid att låta nya rutiner sjunka in (Parmenter 

2010). Efter implementering behöver de följas upp precis på samma sätt som 

övriga nyckeltal och analyser göras för att få till stånd en förändring (Neely et 

al. 2002). 

Steg 5: Presentera nyckeltalen 

Då nya nyckeltal plockats fram finns ett behov av utbildning till medarbetarna 

som är delaktiga i projekten, framförallt på hur de är kopplade till framgång 

inom organisationen. Detta kan leda till att medarbetarna bättre förstår syftet 

och vad deras roll i arbetet är vilket leder till mer engagerad personal 

(Parmenter 2010). 

Steg 6: Uppdatera nyckeltalen 

Nyckeltalsarbetet är inte ett projekt, utan en konstant process. En viktig del av 

nyckeltalsarbetet är att modifiera, ersätta och ta bort när det är nödvändigt. 

Har tidigare resultatmätningar gett önskat resultat? Om svaret är nej bör en 

förändring vara motiverad (Parmenter 2010). Om organisationsförändringar 

sker måste även nyckeltalen omvandlas eller nya tillkomma för att syftet med 

nyckeltalen ska uppfyllas. När detta steg slutförts börjar cykeln om på Steg 1.  



 

44 
 

6. Slutsats och framtida studier 

6.1. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva ett tillvägagångssätt för att ta 

fram nya nyckeltal i en projektorganisation. Forskningsfrågorna löd enligt 

följande och har besvarats av litteratur- och empiristudien samt analysen enligt 

nedan.  

1. Hur kan projektorganisationer styra sin verksamhet för att nå ökad 

produktivitet?  

2. Hur kan resultatmätningar och nyckeltal leda till ökad produktivitet för 

organisationer? 

Det som framkommit i denna rapport är att det Balanserade styrkortet som 

verksamhetsstyrningsmodell är en möjlig väg att gå för organisationer som vill 

öka sin produktivitet på lång sikt. Genom att rikta in sig på de mest kritiska 

mätningarna och eliminera överflödet kan nyckeltal tas fram för en enkel 

överblick av verksamheten. Den första delen i detta sker genom fokus på det 

mesta vitala genom ett antal perspektiv. Här finns det  även möjlighet till 

nytänkande genom att addera ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Detta är 

en moralisk fråga, men kan även bidra till en mer attraktiv arbetsplats, vilket 

har en möjlighet att ge goda resultat på produktiviteten långsiktigt. 

 Den andra delen är att arbeta fram nyckeltalen. Dessa visar på var 

produktiviteten kan förbättras och efterföljande analys bör utföras för att få till 

stånd en förändring. För att dessa nyckeltal ska kunna implementeras effektivt 

inom en organisation, kan de tas fram av ett team av insatta, kompetenta 

individer inom den organisationen. Genom att kombinera ett antal forskares 

syn på nyckeltal och resultatmätningar och med utgång från de behov som 

fanns inom Trafikverket, har en modell/cykel skapats för anläggningsindustrin 

och för övriga organisationer. En av modellen/cykelns styrka är att den 

innefattar hela grundprocessen för hur nyckeltal skapas samt att den ska gå att 

applicera på alla organisationer. Detta gäller oavsett om en organisation redan 

har ett existerande nyckeltalsarbete eller önskar påbörja sitt nyckeltalsarbete. 

De organisationer som bedriver resultatmätningar idag, kan välja att lägga till 

ett antal tillfälliga mätningar för att förbättra produktiviteten på ett område i 

taget. Medan de organisationer som saknar nyckeltalsmätningar kan välja att 

påbörja sitt arbete med hjälp av modellen. En annan viktig punkt är att 

modellen även kallas för en cykel då det är en konstant process och inte en 
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modell med syftet att genomföra en gång. Genom att utföra modellen/cykeln 

steg för steg har organisationer en möjlighet att bedriva ett konstant 

förbättringsarbete av produktiviteten på ett område i taget.  

 

6.2. Framtida studier 

Den här studien skedde enligt ett top-down perspektiv på avdelningen 

Nationella Projekt på Trafikverket. En annan möjlig studie är att utföra en 

bottom-up studie, som visar på vilken betydelse inställningen till nyckeltal och 

effektiviseringar har för projektledarna, byggledare, projektingenjörer osv. Hur 

den typen av inställning skulle kunna inarbetas i organisationer nedifrån och 

upp. Drivs projekten effektivt från grunden kan arbetet för 

Verksamhetsstyrning och ledningen lättare och resultaten bättre. Denna typ av 

studie går att applicera på alla organisationer inom anläggningsindustrin 

inklusive en statlig myndighet som Trafikverket. 

En annan möjlig ingång på studie är att undersöka samarbetet mellan 

entreprenaderna och Trafikverket. Hur går samarbetet till idag? Bidrar 

samarbetet till synergieffekter? Vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter 

finns det? Särskilt i nuvarande tider med systemskifte från 

utförandeentreprenad till totalentreprenad som är i rullningen.  
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Bilaga 1. 

Agenda 

 

Datum    

XXX-XX-XX Möte v. X 

 

Anteckningar från 

 

Möte v. X 

Tid 

Plats 

Deltagare 

 

Distribution 

 

Kommande möten 

 

Punkt Aktivitet Ansv När 

1 Brister och resultat av nuvarande 

resultatmätningar 

  

1.1 Uppdateringar och avvikelsehanteringar   

2 Ta fram kritiska framgångsfaktorer/ 

Identifiera problemområden 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

53 
 

2.1  

 

  

3 Fasställ syftet med nya resultatmätningar 

 

 

  

3.1 Vad är orsaken till denna mätning? 

 Varför ska vi mäta den? 

 Vem ska ta beslut grundade på denna mätning? 

Vad kommer nyttan av denna kunskap resultera i? 

  

4 Utveckla nya nyckeltal   

4.1 Ledande och eftersläpande nyckeltal   

5 Implementering   

5.1 Tidsplan   

6 Presentation av nyckeltal   

6.1    

7. Övrigt   
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor 1  

Lars Spångberg, avdelningschef Nationella Projekt, intervju den 18:e 
november 2013 

 
- Hur bildades Nationella Projekt? 
 
- Hur gynnas ni av seriella genomföranden? 
 
- Vad är Nationella Projekts huvudfokus? 
 
- Hur skiljer sig Nationella Projekt från de övriga distrikten? 
 
- Jobbar Nationella Projekt med totalentreprenader? 
 
- Hur jobbar Nationella Projekt mot förbättringar? 
 
- Hur jobbar Nationella Projekt med resultatmätningar? 
 
- Vad innebär nyckeltal för Nationella Projekt? 
 
- Under vilka möten är nyckeltal uppe på agendan? 
 
- Hur jobbar Nationella Projekt med uppföljningar? 
 
- Vilka är förbättringsmöjligheterna för Nationella Projekt? 
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Intervjufrågor 2 

 
Rose-Marie Renberg, enhetschef Verksamhetsstyrning, intervju den 28:e 
november 2013 
 
- Hur driver du Verksamhetsstyrning? 
 
- Var ligger fokus för Verksamhetsstyrning? 
 
- Hur jobbar du med att motivera och informera dina controllers/medarbetare 
att fokusera på effektiviseringar/förbättringar? 
 
- Hur fungerar det interna kostnadstaket? 
 
- Hur jobbar Verksamhetsstyrning med resultatmätningar? 
 
- Vem inom Verksamhetsstyrning är det som samlar in informationen till de 
fasta nyckeltalen inom avdelningen? 
 
- Vilka tar del av de framtagna nyckeltalen regelbundet? 
 
- På vilket sätt jobbar Verksamhetsstyrning proaktivt med att förbättra 
resultaten? 
 
- Under vilka möten är nyckeltal uppe på agendan? 
 
- Hur ofta/ på vilket sätt jobbar ni med uppföljning av nyckeltal? 
 
- Vilka är Nationella Projekts förbättringspunkter? 
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Intervjufrågor 3 

 
Danny Huerta, enhetscontroller, Nationella Projekt, intervju den 8:e januari 
2014 
 
- Hur blir Nationella Projekt tilldelade projekt inom Trafikverket? 
 
- Vad innebär en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad? 
 
- Vad är skillnaden på en cIV - rapporten och enhetsrapporten IV? 
 
- Hur jobbar controllers med nyckeltal? 
 
- Hur jobbar Verksamhetsstyrning med uppföljningar av resultat? 
 
 
Intervjufrågor 4 

Lars-Åke Eriksson, förvaltningsledare, Trafikverket, intervju den 31:a januari 
2014 
 
- Hur tas modeller för verksamhetsstyrning fram inom Trafikverket? 
 
- Var ligger fokus när modeller för verksamhetsstyrning ska arbetas fram? 
 
- Hur jobbar Verksamhetsutveckling med förbättringar och effektiviseringar? 
 
- Hur informeras medarbetare om nya modeller, arbetssätt och förändringar? 
 
- Hur jobbar Verksamhetsutveckling med det Balanserade styrkortet? 
 
- Har ni anpassat grundmodellen till att fungera för Trafikverket? 
 
- Använder sig Trafikverket av tidigare resultat eller ser de framåt i 
tillämpningen av det Balanserade styrkortet ? 
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Bilaga 3.  

Tidigare studier 

Figur 1. Kritiska faktorer inom avdelningen Nationella Projekt. (Bäckman & 

Jonasson 2012:80) 

 

 


