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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur professionella tjänsteorganisationer mäter 
och följer upp prestationer i verksamheten samt vilken funktion som prestationsmätnings-
systemet har för implementering och uppföljning av organisationens strategier och mål. 
 
Metod: Metodvalet är en kvalitativ studie byggt på undersökningens syfte att bättre förstå hur 
studieobjektet i detta fall en kunskapsintensiv organisation mäter och följer upp prestationer 
för att nå sina strategiska mål. Den analytiska processen har utgått från att objektivt undersöka 
om det finns en överenstämmelse mellan befintlig teori och den empiriska undersökningen. 
Samtidigt har det varit viktigt att vara öppen för en djupare och subjektiv tolkning av det 
empiriska materialet för att på så sätt finna nyskapande och meningsfulla insikter inom det 
undersökta området. Genom att använda en intervjuguide istället för ett detaljerat 
frågeformulär anser vi att vi har uppnått en större följsamhet under intervjuarbetet samtidigt 
som respondenterna självständigt har kunnat utveckla sina tankar och åsikter. 
 
Slutsatser: 
Slutsatserna som författarna dragit i denna studie är att professionella tjänsteorganisationer 
generellt bör använda relativt få indikatorer vid användandet av prestationsmätningssystem 
för att implementera och genomföra strategier. Bakgrunden är att dessa företag många gånger 
kännetecknas av komplexa processer som kan vara svåra att styra och följa upp. Författarnas 
uppfattning baserat på analysen av empirin och den refererade forskningen, är att det idag 
många gånger saknas ett integrerat prestationsmätningssystem som mäter och följer upp att 
prestationerna utvecklas i linje organisationens strategier och mål. Visserligen sker 
prestationsmätning lokalt ute i organisationen där ansvaret för genomförandet är delegerat till 
linjecheferna. Emellertid anser författarna att det inte sker en medveten uppföljning och 
utvärdering på ledningsnivå vilket därmed riskerar leda till att prestationsmätningssystemet 
fulla potential inte utnyttjas i organisationen. Istället för att vara ett integrerat 
prestationsmätningssystem för strategisk implementering och utvärdering i organisation blir 
det ett socialt och värdeskapande system där prestationsmätningen sker rutinmässigt enligt 
direktiv från ledningen och HR-funktionen. Skall prestationsmätningssystemet fungera som 
ett integrerat ledningssystem anser författarna att ledningen måste vara ytterst ansvarig och 
delaktig i genomförandet och uppföljningen av att prestationerna sker i linje med 
organisationens strategier och mål. 
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Abstract: 
 
Title: Performance Management System – and Strategic Implementation in a Professional 
Service Firm 
 
Authors: Leif Almström och Ronny Westerberg 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Key Words: Performance Management System (PMS), Critical Performance Indicator (KPI),  
Strategic Implementation, Professional Service Firm (PSF) 
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe how professional services firms measure 
and monitor the performance of the business and what function performance measurement 
system has for the implementation and monitoring of the organization's strategies and 
objectives. 
 
Method: The methodology is a qualitative study based on the survey to better understand 
how to study object in this case a knowledge-intensive organization measures and monitors 
performance to meet it strategic objectives. The analytical process is assumed to objectively 
determine if there is a coherence between the existing theory and empirical investigation. 
While it has been important to be open to a deeper and subjective interpretation of the 
empirical material to thereby find innovative and meaningful insights within the study area. 
By using an interview guide rather than detailed questionnaire, we believe that we have 
achieved a greater adherence during the interview process, while the respondents were able to 
independently develop their thoughts and opinions. 
 
Results: The conclusion drawn by the authors in this study is that professional service firms 
in general should use relatively few indicators in use of performance measurement systems to 
implement and execute strategies. The reason is that these companies are often characterized 
by complex processes that may be difficult to control and follow up. Opinion of the authors 
based on the analysis of the empirical data and the referenced research , is that the 
organizations today usually is lacking an integrated performance measurement system that 
measures and monitors that the performance develops in line with the organization´s 
strategies and objectives. Although performance measurement is done locally in the 
organization the responsibility for the implementation is delegated to line managers. 
However, the authors consider that there is not a conscious monitoring and evaluation at 
management level as a result it is likely to lead to that the performance management system is 
not helping to exploit the full potential of the organization. Instead of being an integrated 
performance measurement system for strategic implementation and evaluation of the 
organization it becomes a social and value-created system where performance measurement is 
done routinely according to directives from management and the HR function. If the 
performance system should function as an integrated management system the authors consider 
that the management must be finally responsible and involved in the implementation and 
monitoring so that the performances taking place is line with the organization´s strategies and 
objectives.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En av de viktigaste frågorna för modern verksamhetsstyrning är att knyta samman den 
löpande styrningen med strategistyrningen. Många forskare konstaterar att organisationer 
tidigare använde traditionell ekonomi-styrning där ekonomisk data från redovisningen gav 
underlag till uppföljning av nyckeltal. I den moderna affärsverksamheten använder företagen 
istället ett bredare register i sin verksamhetsstyrning för att bättre kunna följa upp den inre och 
yttre effektiviteten och därmed uppnå sina strategier och mål (Lindvall, 2011), (Kaplan & 
Norton, 1996a), (Beatty et al, 2003). 
 
Det finns mycket forskning som analyserar betydelsefulla faktorer för att kunna genomföra en 
effektiv strategisk implementering. Pella et al (2013) refererar till flera forskningsrapporter 
kring strategisk implementering, Alexander (1985), Al-Ghamdi (1998), Shah´s (2005) där 
forskarna har identifierat olika faktorer som är avgörande för om en strategisk implementering 
blir framgångsrik. En återkommande faktor som anses ha stor betydelse är hur utvecklat 
företagets prestations-, kontroll- och uppföljningssystem är inom en organisation.  
Pella et al (2013) hänvisar till en studie av Peljhan (2006) som visar att prestationsmätnings-
systemet spelar in viktig roll i den strategiska implementeringen. Om det saknas integrerade 
prestationsmätningssystem som kontrollerar, följer upp och utvärderar hur företaget uppnår 
sina affärsmål kommer implementeringen av strategin att bli ineffektiv.  
 
En annan faktor som enligt forskningen har stor betydelse för det strategiska genomförandet 
är branschens egen inneboende dynamik där interna organisatoriska förutsättningar och 
processer har stor påverkan på implementeringen av strategier (Mintzberg & Lampel, 1999), 
(Boyd & Reuning, Elliot, 1998). Arbetsprocessens komplexitet, graden av kunskapsinlärning 
och den interna kompetensnivån är faktorer som anses ha stor inverkan på den strategiska 
processen i verksamheten, (Löwendahl & Revang, 1998). Forskning på området visar 
exempelvis att den strategiska implementeringsprocessen inom komplexa kunskaps-
organisationer skiljer sig från mer traditionella strategiska processer i andra branscher.  

I vår uppsats har vi valt att inrikta oss på kunskapsintensiva organisationer s.k. professionella  
tjänsteorganisationer.En anledning enligt Hax & Majluf (1991) är att dessa företag är exempel 
på komplexa kunskapsorganisationer, där den strategiska implementeringsprocessen till stor 
del skiljer sig från mer traditionella strategiska processer. Vårt akademiska forskningsintresse 
grundar sig på att det idag finns relativt få studier, som bidrar till fördjupad akademisk 
kunskap om hur man mäter och följer upp prestationer inom professionella tjänste-
organisationer (Jääskelainen & Laihonen, 2012). En anledning är att uppföljning och mätning 
av prestationer inom dessa organisationer innebär en strategisk utmaning, eftersom dessa 
verksamheter oftast rymmer många ogripbara och därmed svårmätbara kvalitativa variabler 
som exempelvis medarbetarnas kompetens, samarbetsförmåga och kunskapsnivå.  
Lettice el al (2006) hänvisar till den ofta komplexa innebörden av en tjänsteprestation, vilket 
innebär att det ofta är svårt att mäta och följa effekten av en arbetsprestation. Liknande 
omständigheter anger Davern & Kaufmann (2000)  som anser att det är svårt att mäta och 
följa upp effekten av konsultativa tjänster och vilket värde som dessa insatser genererar till 
kundens verksamhet (Jääskeläinen och Laihonen, 2012).  
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Två aspekter framstår som speciellt utmärkande i diskussionen kring hur man skall mäta och 
följa upp prestationer i professionella tjänsteorganisationer. Humankapitalets betydelse är ett 
utmärkande kännetecken, där organisationens värde och framgång är beroende av 
kompetensen och expertisen hos dess medarbetare. Detta förhållande innebär att 
prestationsmätning inom dessa organisationer generellt behöver utgå från det individuella 
perspektivet (Jääskelainen & Laihonen, 2012). Ett annat välkänt faktum är att dessa 
organisationers strategiska utveckling oftast drivs av en innovativ företagskultur som många 
gånger anses fordra kontrollsystem för att kunna stödja och uppmuntra självständighet och 
kreativt lösningstänkande. Mycket av den akademiska diskussionen har därför handlat om hur 
man effektivt kan mäta kunskapsprestationer hos varje individ. Hur man mäter den strategiska 
prestationen ute hos kund har också varit ett fokusområde eftersom tjänsten produceras och 
implementeras i nära samarbete med kunderna.  

Viljan och drivkraften att växa genom strategisk planering och styrning har tidigare varit 
relativt nedtonad inom professionella tjänsteorganisationer. Tillväxten inom dessa branscher 
har i första hand drivits av medarbetarnas vilja att utveckla sin egen kompetens. En annan 
tillväxtfaktor har varit personalens förmåga att utveckla sitt personliga nätverk inom olika 
verksamhetsområden för att på så sätt förbättra expertisen och övertyga kunderna om 
förmågan till problemlösningar. Den hårdnande konkurrensen innebär dock att det finns en 
tydlig trend inom branschen att vilja växa och nå konkurrensfördelar genom strategisk 
planering av affärsverksamheten (Löwendahl, 2005). 

1.2 Problemdiskussion  
Trots att alltfler organisationer inser behovet av att kunna kontrollera och följa upp sina 
verksamheter, är det inte många som har förmågan att använda prestationsmätningssystemet´s 
fulla potential som verktyg för strategisk verksamhetsstyrning. Enligt Hrebniak (2005) som är 
en ansedd forskare inom området strategisk implementering är det uppenbart att kunskapen 
och förståelsen för strategisk implementering inte motsvarar kunskapen kring hur man 
formulerar strategier. Han konstaterar att om det är svårt att formulera strategier, så är det 
mycket svårare att genomföra och implementera strategier inom hela organisationen (Cater et 
al, 2006).  

Löwendahl (2005) menar att professionella tjänsteorganisationer har annorlunda 
förutsättningar än andra branscher och att det därför inte går att använda samma strategiska 
ledningsverktyg som inom andra branscher. Begrepp som produktivitet, vinstmaximering, 
kvalitetskontroll och toppstyrning kan skapa negativa konsekvenser om de används som 
självklara och överordnande direktiv inom dessa organisationer. Strategisk ledning är 
självklart viktigt för att nå långsiktig konkurrenskraft, men utformningen och 
implementeringen skiljer sig från exempelvis mer standardiserade branscher som t ex 
tillverkningsindustrin (Löwendahl, 2005). Inom kunskapsintensiva branscher har det länge 
funnits en avvaktande inställning till strategisk ledning och styrning av verksamheter. En 
anledning är att dessa branscher traditionellt likställt strategisk styrning med att skapa 
standardiserade arbetssätt och strukturer vilket då skulle kunna leda till att lyhördheten för 
marknadens behov och den innovativa förmågan skulle påverkas negativt. En annan 
anledning kan vara att ledare i dessa organisationer många gånger har en delad arbetsroll både 
som ledare och arbetande konsulter inom företaget. Ytterligare ett argument som framställs är 
branschens vilja att alltid fokusera på kundens bästa. Är kvalitèn tillräckligt hög kommer 
kunden att återkomma. Detta innebär att kvantitativa parametrar som mäter och följer upp 
lönsamhet och produktivitet inte anses lika betydelsefulla som att kunden förblir nöjd med 
leveransen av tjänsten (Löwendahl, 2005). 
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Många företag använder idag inte prestationsmätningssystemen som ett utpräglat lednings-
verktyg och stöd för att implementera företagets strategier. Istället ser många ledningar 
prestationsmätningssystemet som ett administrativt stödsystem till HR-avdelningen vars syfte 
är att följa upp regler och utvärdera individuella prestationer (Shaw et al, 1991).  
Senare forskning lyfter fram HR-avdelningens viktiga roll som en stödfunktion till ledningen 
vid genomförandet av övergripande affärsmål. Forskningen framhåller många gånger det stora 
ansvar som HR-avdelningen har för implementering och uppföljning av prestationer kopplade 
till organisationens mål och strategier (Beatty et al, 2003), (Schodt, 2012), (Nilsson et al, 
2011). 
 
Ett problem som uppmärksammas är det faktum att många prestationsmätningssystem främst 
fokuserar på hur man skall mäta, inte vad man skall mäta i verksamheten. Forskningen anser 
tvärtemot att det i första hand är kritiskt att företaget tar fram relevanta prestations-indikatorer 
(KPI) som stödjer organisationens affärsmål (Todorovic et al, 2013). Prestationsmätning 
innebär oftast en utmaning eftersom kunskapsintensiva verksamheter enligt forskningen 
innehåller många ogripbara och komplexa förhållanden vilket försvårar effektiv uppföljning. 
Enligt vår mening bidrar detta faktum till att det torde finnas ett akademiskt forsknings-
utrymme att fördjupa sig i huruvida professionella tjänsteorganisationer använder och följer 
upp prestationer för att uppnå sina strategiska mål i verksamheten. Vi vill att denna rapport 
skall bidra med en större förståelse och fördjupad kunskap kring hur dagens prestations-
mätning kan bidra till att effektivisera den strategiska styrningen av dessa organisationer samt 
vilka utmaningar dessa organisationer möter vid implementeringen av strategier.  

Vi har i denna uppsats valt att förena de akademiska slutsatserna i problemdiskussionen till en 
frågeställning som lyder: 
 
Hur mäter professionella tjänsteorganisationer prestationer i verksamheten och hur påverkar 
branschens komplexa struktur och förutsättningar användandet av prestationsmätningssystem 
inom organisationen.  
 
 
1.3 Syftet 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur professionella tjänsteorganisationer mäter och 
följer upp prestationer i verksamheten samt vilken funktion som prestationsmätningssystemet 
har för implementering och uppföljning av organisationens strategier och mål. 
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2. Metod 
 
2.1 Val av metod 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod. Skälet till att vi valt denna metod grundar sig i 
studiens syfte som är att bättre förstå hur studieobjektet i detta fall en professionell 
tjänsteorganisation mäter och följer upp prestationer för att nå sina strategiska mål. Vi vill 
genom detta metodval bättre försöka förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro och 
det sammanhang de ingår i (Lundahl och Skärvad, 1999).  
  
Vårt intresse i denna undersökning grundar sig främst i hur människorna i organisationer 
värderar och använder olika prestationstal inom en kunskapsintensiv verksamhet för att uppnå 
olika strategiska affärsmål inom organisationen.  Vår målsättning är vidare att öka förståelsen 
och förstå vilka utmaningar som utmärker denna typ av organisation vid implementering av 
strategier med hjälp av prestationsmätning. Av den anledningen anser vi en kvalitativ metod 
vara bäst lämpad för att förklara och utveckla en förståelse för hur och varför människor och 
en grupp av individer handlar på ett visst sätt i ett specifikt sammanhang. 
 
Den kvalitativa metoden utgår det hermeneutiska synsättet där respondenterna själva får 
beskriva hur de mäter och följer upp nyckeltal i verksamheten och vilken roll som de anser  
att prestationsmätningssystem har i den strategiska processen. Vi vill som undersökare förstå 
motiv, innebörd och betydelse av de empiriska fakta som samlas in (Lundahl och Skärvad, 
1999). Kvalitén i tolkningsprocessen kommer att ha stor betydelse för vårt resultat eftersom 
slutsatsen utgår från en kvalitativ undersökning av ett begränsat urval. Målsättningen med 
tolkningsprocessen ytterst är att den skall bidra med en mer generell förståelse till det 
fenomen som vi valt att studera (Alvehus, 2013).  
 
I den analytiska processen är det viktigt att objektivt undersöka om det finns en 
överenstämmelse mellan befintlig teori och den empiriska undersökningen. Samtidigt är 
viktigt att vara öppen för en djupare och subjektiv tolkning av det empiriska materialet för att 
på så sätt finna nyskapande och meningsfulla insikter inom det undersökta området.  
Det empiriska materialet i denna undersökning kommer till största delen att grunda sig på 
primärdata som inhämtats just för denna undersökning. Den del av undersökningen som 
grundar sig i primärdata kommer att redovisas i analysen där återkommande kopplingar 
kommer att göras till den teoretiska referensramen. Vi har medvetet valt denna metod för att 
förstärka växelverkan mellan teorin och empirin och därigenom tydligare kunna jämföra vår 
empiriska undersökning mot tidigare teorier. Därmed kan vi lättare upptäcka mönster och 
även avvikelser mellan det empiriska och teoretiska materialet. Vi anser att detta 
tillvägagångssätt är motiverat utifrån målet att generera ytterligare insikter till teori-
utvecklingen inom det valda undersökningsområdet (Lundahl och Skärvad, 1999). 
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2.2 Val av ansats 
Vi har i denna uppsats valt att utgå från existerande teorier som refererar till hur 
professionella tjänsteorganisationer använder kritiska nyckeltal och prestationsmätnings-
system för att implementera strategier i organisationen. Syftet har varit att undersöka om det 
finns en överensstämmelse mellan den befintliga teorin och den empiriska undersökningen. 
Vår ambition har inte varit att pröva en teori utan att istället utveckla en redan befintlig teori.  
 
Målsättningen med denna uppsats är alltså inte att generera nya teorier kring 
prestationsmätningssystem och strategisk implementering i professionella tjänste-
organisationer. Istället har vi använt ett deduktivt arbetssätt där våra studier utgått från 
befintliga teorier som utgångspunkt för den empiriska undersökningen. Vår målsättning med 
denna studie är att bidra med större förståelse och fördjupad kunskap kring hur dagens 
prestationsmätning kan bidra till att effektivisera den strategiska styrningen av professionella 
tjänsteorganisationer. Därav detta val av ansats där syftet med undersökningen har varit att 
utifrån existerande teori utveckla nya och meningsfulla insikter inom det undersöka 
problemområdet.  
 
 
2.3 Insamling av data 
Vi har valt att använda en semistrukturerad intervjuguide. Detta innebär att vi använder en 
intervjuguide med öppna frågor inom valda teman, för att sedan kunna ställa kompletterande 
fördjupningsfrågor när vi anser att det är motiverat. Genom att använda en intervjuguide 
istället för ett detaljerat frågeformulär anser vi att vi uppnår en större följsamhet under 
intervjuarbetet. Det väsentliga är dock att intervjuguiden täcker in de delområden som vi 
anser är relevanta för att kunna nå fram till syftet. Respondenten kan med stöd i denna 
undersökningsdesign självständigt utveckla sina tankar och reflektioner kring valda 
delområden utan att vi riskerar att pressa på respondenten våra egna tankegångar och därmed 
styra svaren i en förutbestämd riktning genom att använda på i förväg formulerade frågor 
(Trost, 2010). Valet av intervjumetod anser vi ger respondenten större utrymme att framföra 
synpunkter som är ett resultat av dennes egna uppfattningar (Alvehus, 2013). Vi vill i första 
hand försöka förstå världen utifrån respondentens förutsättningar. Ett annat skäl till att vi 
väljer denna intervjumetod är att vi anser området vara relativt komplext att undersöka. Det 
blir därför svårt att i förväg analysera vilka frågor som kan anses vara mest relevanta att ställa.  
 
Alternativet hade varit att använda en strukturerad intervju med ett i förväg formulerat och 
standardiserat frågeformulär. Vi har dock valt bort detta alternativ av ovan angivna argument. 
Ytterligare ett alternativ hade varit en helt ostrukturerad intervju där respondenten till stor del 
själv bestämt vilken struktur svaren skulle få. Risken med detta alternativ anser vi hade varit 
att validiteten kunnat påverkas negativt då respondentens svar visserligen varit tillförlitliga 
men kanske inte varit relevanta för uppsatsens problematisering. 
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2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som belyser om uppsatsen undersöker det som avses i 
problemformulering och syfte samt om undersökningen är tillförlitlig d.v.s. att den inte har 
påverkats av slumpen. Dessa begrepp kan vara naturligare att applicera på kvantitativa 
undersökningar, där det kan vara enklare att skapa exakt samma förutsättningar vid en 
upprepad mätning. I kvalitativa studier tolkar vi in vad andra människor säger och det kan 
därför vara svårt att skapa exempelvis en identisk upprepning av intervjusituationen. 
Trovärdigheten utgör oftast det största problemet med kvalitativa studier, då det gäller att 
kunna påvisa att insamlade data är relevanta för den aktuella problemställningen. Av dessa 
skäl är det väsentliga att öppet redovisa intervjumaterialet.  
 
I detta fall redovisar vi intervjuguiden och motiverar även varför vi har valt att fördjupa oss i 
just dessa delområden för att kunna besvara problemformuleringen och syftet vilket styrker 
validiteten. Trovärdigheten anser vi styrks i valet av undersökningsdesign där vi i möjligaste 
mån undviker att styra respondentens svar genom att undvika färdiga frågeformulär. 
Målsättningen är att respondenten relativt fritt skall kunna utveckla sina tankar och åsikter 
(Trost, 2010). 
 
 
2.4 Urvalsprocessen 
Utgångspunkten för urvalsprocessen är metodvalet, som i denna uppsats är en kvalitativ 
undersökning. Enligt Trost (2010) är det i samband med kvalitativa undersökningar många 
gånger viktigare att genomföra få väl utförda intervjuer än flera mindre väl genomförda. Ett 
urval på fyra eller fem personer kan vara att föredra. I annat fall riskerar materialet att bli för 
omfattande och därför oöverskådligt. Det blir svårt för intervjuaren att få en överblick och 
detaljer riskerar att förbises i analysen (Trost, 2010).  
 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval där problemformulering, syfte och även praktiska 
omständigheter som exempelvis tidsaspekten varit vägledande vid valet av företag och 
respondenter. Vi har valt att genomföra respondentintervjuer, vilket innebär att vi intervjuar 
personer som vi bedömer själva bör vara delaktiga i det område som vi valt att studera. 
Alternativet hade varit att använda informantintervjuer som innebär att vi intervjuat personer 
som inte varit delaktiga i själva processen men ändå haft kunskap om ämnet i fråga. För att 
säkerställa användandet av respondenter har vi genomfört ett systematiskt urval. Det har varit 
väsentligt att intervjua personer som utifrån problemdiskussionen bör ha varit involverade i 
olika grad i den strategiska implementeringsprocessen och därför kan antas bidra med djupare 
kunskap om undersökningsområdet (Holme och Solvang, 1997) 
 
I denna uppsats har vi intervjuat fyra respondenter från ett större IT-konsultföretag. Vi har 
vidare gjort ett metodpraktiskt antagande att en större organisation förmodligen har större 
möjlighet att avsätta tid för fyra intervjutillfällen. Vår förhoppning är även att en större 
organisation lättare kan se nyttan av att få tillgång till resultatet av en akademisk 
forskningsuppsats. Vi har intervjuat två respondenter med nationellt ledningsansvar samt två 
respondenter med lokalt kundansvar. Vi anser att det är relevant att inhämta data både på 
medarbetar- och ledningsnivå, eftersom syftet är att undersöka hur strategisk implementering 
sker inom en större organisation. Sammanställningen och redovisningen av det empiriska 
materialet kommer att ske anonymt. Skälet är att vi tror att respondenterna därmed ger oss 
mer ärliga svar eftersom, de vet att analysen och slutsatsen redovisas utan att respondenternas 
namnges. Målsättningen är att kunna dra generaliserbara slutsatser och därför ser vi ingen 
motsättning att redovisningen sker utan att personkällorna anges. 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Strategisk implementering i en professionell tjänsteorganisation 
Det finns inte någon definition på strategi som alla är eniga om, men (Anthony and 
Govindarajan, 2008) anser att det råder en enighet om att ”en strategi beskriver en allmän 
inriktning som en organisation planerar för att uppnå sina mål” (Anthony and Govindarajan, 
2008). En genomförd strategi behöver dock inte alltid vara planerad av ledningen, utan kan ha 
växt fram i organisationen. (Mintzberg, 1973, 1985, 1985). Ett vanligt synsätt har varit att se 
strategi som yttre positionering (Porter 1987), ett annat synsätt är att göra strategiska val 
utifrån inre resurser, ett resursbaserat synsätt (Hamel & Prahalad, 1994). 
 
Det finns många definitioner av begreppet strategisk implementering. Enligt Giles (2010) 
handlar strategisk implementering om att realisera en strategi i praktiken. Strategi kan därför 
beskrivas som ett genomförande av taktik så att företaget förflyttar sig i en önskad riktning 
(Cater et al, 2010). En annan forskare (Noble, 1999) definierar strategisk implementering som 
en relativt framåtriktad operationalisering av en tydligt uttalad strategisk plan (Cater et al, 
2010). En annan definition, Whellan/Hunger, (2006), uttrycker strategi som summan av alla 
aktiviteter och val som krävs för att genomföra en strategisk plan. Det finns forskare som 
anser att de planerade strategierna kommer att utvecklas och förändras under 
implementeringen beroende på graden av påverkan av interna och externa influenser på 
verksamheten (Cray & Rose, 2013). Om den strategiska processen är formaliserad, 
framväxande eller en kombination av båda beror alltså på flera faktorer både internt och 
externt. Är konkurrensen hög samtidigt som förändringstrycket och komplexiteten i 
omgivningen är påtaglig kommer detta att ställa krav på högre flexibilitet. Blythe och 
Zimmerman (2004) anser att det under sådana förutsättningar är nödvändigt med en strategisk 
implementeringsprocess som både är snabb och smidig (Cray & Rose, 2013).  
 
Minzberg & Lampel (1999), Boyd & Reuning, Elliot, (1998) anser att interna förutsättningar 
och processer har stor påverkan på implementeringen av strategier. Egenskaper och 
färdigheter i ledarskapet har stor betydelse för implementeringen (Guth & MacMillian (1986), 
Kaplan (2008), Mintzberg (1977), Parnell & Lester, (2003) där en ledare beroende på 
erfarenhet, personlighet, engagemang har stor inverkan på den strategiska processen (Cray & 
Rose, 2013). Oberoende av ledarskapets insatser är det dock extremt svårt att genomföra en 
strategi utan ett engagemang och deltagande från övriga medarbetare. Organisationens 
förhållningssätt till förändring, suboptimering inom den egna gruppen framför att följa 
organisationens mål är exempel på faktorer som enligt Ketokivi & Castaner, (2004) påverkar 
om och hur strategin realiseras (Cray & Rose, 2013). 
 
I en uttalad inlärningskultur där det är naturligt att dela med sig av kunskap kommer den 
strategiska implementeringen sannolikt att bli mer effektiv (Schäffer och Willauer, 2003).  
En annan intern faktor är vilken grad av flexibilitet som finns inom den planerade strategin. 
En detaljerat utformad plan ger enligt Grant (2003) mindre handlingsutrymme till 
organisationen att verkställa strategin samt att ta tillvara och reagera på olika förändringar i 
omgivningen (Cray & Rose, 2013). 
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                                             Externa faktorer                Interna faktorer 
 
 
Figur 1: Variabler som påverkar implementeringen av en strategi (Rose & Cray 2013, s 726) 
 
 
Hax och Majluf (1991)  menar att strategiska implementeringsprocesser inom komplexa 
kunskapsorganisationer skiljer sig från mer traditionella strategiska processer som normalt 
beskrivs inom den vetenskapliga forskningen (Löwendahl och Revang, 1998 ). En anledning 
till detta är att dessa organisationer är vad de kallar adhocratier. Dessa beskriver de som 
flexibla och anpassningsbara organisationer där centralt formulerade strategier och styrning 
mot långsiktiga mål inte är en självklarhet. Dessa organisationer är i sin natur flexibla och 
anpassningsbara varför centralt formulerade strategier och styrning mot långsiktiga mål inte är 
en självklarhet. Istället kan strategier likväl uppstå och utvecklas spontant ute i verksamheten 
genom en ständig interaktion mellan individer i organisationen. Den vedertagna uppfattningen 
är annars att den strategiska processen inom organisationer initieras av ledningen som sedan 
implementerar den genom de formella strukturer som finns i företaget. Många studier av den 
strategiska processen inom komplexa kunskapsorganisationer visar istället att detta inte alltid 
är fallet (Löwendahl och Revang, 1998, Alvesson 1999, Mintzberg 1985). Istället kan 
strategierna likväl växa fram genom en pågående interaktion mellan individer i 
organisationen.  
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Det som avgör strategins utformning och implementering är den interna komplexiteten inom 
organisation. Komplexiteten i arbetsprocesser, processer för kunskapsinlärning, och 
kompetensstrukturen är exempel på interna faktorer som påverkar den strategiska processen. 
Graden av komplexitet i externa processer på marknaden som t ex diversifiering i 
kundstrukturen kräver också många gånger flexibla och anpassningsbara organisationer 
(Löwendahl och Revang, 1998).  
 
Professionella tjänsteorganisationer är oftast mycket beroende av medarbetarnas expertis och 
omdömesförmåga. Här finns samtidigt ett naturligt spänningsförhållande mellan det unika och 
värdeskapande kundprojektet och behovet av att strategiskt bibehålla och utveckla den 
strategiska kunskapen i varje projekt. När de anställdas kompetens blir en strategisk 
konkurrensfördel inom branschen kommer även förhållanden för strategiska processer att 
förändras (Löwendahl och Revang, 1998).  
 
3.2 Den professionella tjänsteorganisationen 
Den typ av organisation som vi har valt att studera har en del olika benämningar i litteraturen 
(bl.a. PSO, PSF, KIF) och definitionen skiljer sig något åt mellan olika forskare. Anthony  & 
Govindarajan  (2008) benämning är ”Professional Service Organisation” (PSO). I uppsatsen 
använder vi emellertid den svenska översättningen ”professionell tjänsteorganisation”. Den 
professionella tjänsteorganisationen har flera kännetecken (Anthony & Govindarajan, 2008): 
 

1. Man kan inte mäta prestationen i fysiska termer 
2. Arbetskraftsintensiva och högutbildade personer utbildade inom ett fackområde 

dominerar 
3. Vanligt att chefen också är specialist och bara chef på deltid 
4. Fackområdeskunskap har högre status än ”chefskunskap” 
5. Fakturering baseras ofta på antalet nedlagda timmar 
6. Projektorienterade arbetsformer 

 
Lövendahl (1997), Jensen & Poulfelt (2010), Chang & Birkett (2004), Rogers & Tierney 
(2004), Canavan et al (2013) och Löwendahl (1997) använder benämningen ”Professional 
Service Firm” (PSF). Löwendahl (1997) anger sju stycken egenskaper som utmärker en 
professionell tjänsteorganisation: 
 

1. Värdeskapandet är kunskapsintensivt och levereras av välutbildade anställda, som är 
väl förtrogna med forskning och vetenskap inom deras expertområde. 

2. Tjänsterna baseras på en professionell bedömning av experter på området 
3. Tjänsterna innehåller hög grad av personlig bedömning, och i några PSF branscher är 

partners ansvariga för potentiella skyldigheter enligt lag 
4. Tjänsterna är anpassade efter varje klients behov 
5. Tjänsterna innebär en hög grad av interaktion med klienterna 
6. De anställda är vanligen utbildade enligt särskilda branschkrav 
7. Tjänsterna är begränsade efter professionella uppförandenormer 

 
Alvesson (2002), Starbuck (1992) talar om begreppet Knowledge-Intensive Firms (KIF) och 
Alvesson (2002) identifierar tre gemensamma nämnare för denna typ av företag: 
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1. De anställda har kvalificerad kunskap och en professionell akademisk utbildning eller 
tillägnat sig liknande kunskaper 

2. Produkter och tjänster är komplexa och inte standardiserade 
3. Produkt, marknad och personal utveckling är betydande inom organisationen 

 
Löwendahl (2005) identifierar tre kategorier av professionella tjänsteorganisationer. Att skapa 
hybrider av dessa organisationer är enligt författarna varken enkelt och heller inte speciellt 
framgångsrikt. Den ena kategorin utmärks av löst koordinerade individer som i huvudsak är 
organiserade i kundbaserade projektgrupper. Strategin är i huvudsak kundorienterad och det 
operativa handlingsutrymmet är maximalt. Den andra kategorin representeras av större, 
välorganiserade konsultorganisationer som har en kärnportfölj av olika tjänster, metoder och 
lösningar. Strategin går i huvudsak ut på att växa genom nya marknader och kunder som 
efterfrågar liknande tjänstelösningar som man idag erbjuder. I mellan dessa två ytterligheter 
återfinns företag som levererar innovativa och komplexa kundspecifika lösningar. Dessa 
företags skicklighet grundar sig i förmågan att utveckla kundspecifika lösningar som oftast är 
mycket komplexa och därför många gånger svåra att standardisera. I likhet med den första 
kategorin är därför dessa organisationer oftast mycket beroende av kompetensen hos 
nyckelpersoner för sin verksamhet. 
 
Nyckelfaktorer Byråkratisk organisation Professionell tjänste- 

organisation 

Produktionssätt Standardisering Problemlösning ad-hoc 

Extern miljö Stabil och förutsägbar Turbulent, föränderlig 

Produkter och service Homogen Mångtydig 

Kraftkällan Ledningen Experterna 

Uppföljning och kontroll  Regelstyrd Förhandlade beslut 

Hävstångseffekt Finansiellt kapital Intellektuellt kapital 

 
Figur 2: Jämförelse Professionell Tjänsteorganisation och Byråkratiskt organisation 
(Alvesson, 1999)  
 
Canavan et al (2013) identifierar de två ytterlighetskategorierna som Löwendahl (2005) 
diskuterar ovan som framgångsrika strategier för tillväxt hos professionella 
tjänsteorganisationer. De talar om ”Product Portfolio Strategy” och ”Artistic Competency 
Strategy” enligt nedanstående bild.  
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Figur 3: Strategier för tillväxt i professionella tjänsteföretag, (Canavan et al, 2013, s 25) 
 
På grund av hur dessa organisationer är utformade samt hur interna och externa strukturer  
fungerar innebär detta att konventionella målparametrar inte alltid är lämpliga som 
nyckelparametrar för att följa upp strategiska planer. Enligt författarna finns det inte 
vetenskapligt stöd för att stordriftsfördelar, ökade volymer och högre marknadsandelar 
garanterar ökad lönsamhet inom dessa branscher. (Löwendahl 2005), (Sveiby 1990). 
 
March, (1990) diskuterar begreppen ”exploration” och ”explotation” d.v.s. om man utnyttjar 
gammal kunskap eller fås möjlighet att skaffa ny kunskap. Enligt Jensen & Poulfelt, (2010) är 
detta en viktig strategisk dimension att ta ställning till. De undersöker tre framträdande danska 
tjänsteorganisationer och kommer fram till att företagen i första hand försöker hitta 
arbetsuppgifter som de anställda kan utföra väl framför att tänka på att ny kunskap eller 
färdighet skall erhållas. Samma slutsats drar (Löwendahl el al, 2003). De betonar att det är 
strategiskt mycket viktigt att välja rätt projekt och förordar en avvägning så att kunskap även 
erhålls inför framtida projekt.  
 
En utmaning för många företag är enligt Kaplan & Norton (2001) att formulera strategiska 
modeller, som effektivt länkar ihop den strategiska kunskapsutvecklingen med företagets 
affärsstrategier. Många ledningar har svårt att konstruera system, som effektivt binder 
samman kunskapsprocesser, teknologi och organisationsformer till fungerande 
affärsstrategier. Konsekvensen blir att de har svårt att artikulera och omsätta organisations 
kompetensmål till strategiska och operativa handlingsplaner (Kaplan & Norton, 2001). 
 
Mycket av forskningen kring strategier som ett konkurrensmedel fokuserar i allt högre grad på 
företagets interna resurser och hur man strategiskt kan utveckla kompetensen och därmed 
kapaciteten i organisationen. Den resursbaserade strategin anser att företaget skall positionera 
sig utifrån sin egen unika kompetens istället för att fokusera på marknader och produkter.  
Utifrån det resursbaserade perspektivet uppfattas kunskap som en unik strategisk resurs, där 
det är företagets interna förmåga att förvärva, integrera, lagra, fördela och använda denna 
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kunskap i organisationen som skapar den mest varaktiga och långsiktiga konkurrensfördelen 
(Hamel & Prahalad, 1994) 

 
3.3 Prestationsmätningssystem och dess roll i företaget 
Många prestationsmätningssystem erbjuder samma funktionalitet till användaren. Potentialen 
i prestationsmätningssystemet ligger istället i hur företaget använder systemet som ett stöd för 
att genomföra den strategiska planen inom organisationen. Problemet är inte funktionaliteten 
hos prestationsmätningssystemen, utan oförmågan att använda systemen som ett strategiskt 
stöd i verksamheten. Många företag ser idag styrsystemen främst som ett administrativt stöd 
på HR-avdelningen för att kontrollera och följa upp olika HR-aktiviteter inom företaget. Det 
är också vanligt att företagen betraktar systemet som ett relativt byråkratiskt system som 
producerar olika rapporter av skiftande relevans. Systemets roll i dessa företag blir främst att 
vara ett regelstyrt kontrollsystem vars syfte är att uppfylla en oberoende granskning av 
organisationen och dess medlemmar. Prestationsmätning betraktas av användarna i dessa 
företag som ett extra arbete som mäter irrelevant och allmän information och som i sämsta fall 
kan påverka medarbetarnas motivation negativt (Shaw et al, 1991). 
 
Företagen behöver först utveckla en process för att kunna identifiera och mäta vilka aktiviteter 
som leder till framgång både för individen, teamet, enheten och organisationen (Shaw et al, 
1991). Idag använder många företaget prestationsmätningssystem som ett rutinmässigt 
verktyg för att följa upp allmänna prestationer inom organisationen. Detta innebär att man 
använder värderingsmått som inte alltid har en naturlig förankring i företagets strategiska 
planering. Utöver att mäta felaktiga prestationer är många ledare ovilliga att ändra sin 
uppfattning till prestationsmätning och dess roll inom organisationen eftersom dess funktion 
som värderingssystem utvecklats till en norm i företaget.  
 
Ett annat problem är att prestationsmätning oftast betraktas som en del av HR-avdelningens 
ansvarsområde istället för att ägas av ledningen. Många gånger har personalavdelningen varit 
ansvariga för utvecklingen och implementeringen av systemet (Shaw et al, 1991). En 
anledning kan vara ledningens bristande intresse att engagera sig i prestationsmätnings-
systemet. Man ser det mer som ett rutinmässigt uppföljningsverktyg som skapar 
administrativt merarbete. Ledningen bristande ansvarstagande är därför oftast en stor 
anledning till att systemet är ofullkomligt och inte används till sin fulla potential (Shaw et al, 
1991). 
 
De flesta forskare är överens om att utvecklingspotentialen hos prestationsmätningssystem 
som strategiskt affärsstöd beror på vilken roll som systemet skall ha i utvärderingen av 
företagets prestationer. Idag använder många ledare systemet för att mäta och följa upp 
medarbetare där uppföljningen får vara en del i utvärderingen inför exempelvis lönesamtalet. 
Prestationsmätning kvarstår därför som en outnyttjad resurs och kraftkälla för att genomföra 
organisationens affärsmål och strategier. 
 
I takt med globaliseringen och det framväxande kunskapssamhället har behovet ökat av 
system som kan mäta andra dimensioner inom verksamheten. I början av 1900-talet handlade 
det främst om att mäta och sammankoppla produktivitet med budgetkontroll. Den nya 
utvecklingen inom olika branscher har dock påverkat såväl efterfrågan av andra nyckeltal som 
prestationsmätningssystemens roll i organisationen (Bititci et al, 2012).  
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Den växande tjänstesektorn har även bidraget till en efterfrågan på nyckeltal som beskriver 
serviceperspektivet. Den samlade utvecklingen har resulterat i att prestationsmätnings-
systemet fått en annan och bredare roll  i verksamheter. De har gått från att uteslutande vara 
kontrollsystem till att bli viktiga informationskällor till högre kunskapsinlärning. En annan 
viktig funktion är även att fungera som ett socialt system, vilket bidrar till att befrämja 
öppenhet, nätverkande och innovation i  företaget. Det finns en tydlig trend mot att öka 
samarbete både internt i företaget och externt med andra företag som exempelvis deltar i 
samma kundprojekt. Mot den bakgrunden kan det vara intressant för ledningen att följa upp 
parametrar som mäter hur medarbetare bidragit till att skapa ett fötroendefullt klimat,  
kreativitet och goda relationer i projektet.  
 
Integrerat ledningssystem är i dagens affärsmiljö ett mer passande begrepp eftersom mätning 
och uppföljning av prestationer i allt högre utsträckning fokuserar på i vilken omfattning olika 
enheter och team integrerar med varandra för att skapa framgång både internt men även med 
andra företag nationellt och internationellt. Andra faktorer som även blivit strategiskt viktiga 
att mäta hur kunskapskapitalet utvecklas inom organisationen. Det integrerade lednings-
systemet fokuserar i första hand på vad som mäts och att dessa parametrar är i linje med den 
strategiska färdriktningen , (Bititci et al, 2012).   
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Figur 4. Utveckling av prestationsmätningssystem ( Bititci el al 2012, s 312) 
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3.4 Kriterier för kritiska prestationsindikatorer (KPI) 
Flera forskare har i sin forskning definierat specifika egenskaper som beskriver nyckeltal för 
kritiska framgångsfaktorer. Många forskare har försökt ringa in vilka egenskaper som 
kännetecknar kritiska prestationsindikatorer för framgång. Enligt Kerzner (2011) 
kännetecknas dessa nyckeltal av ett antal egenskaper. Todorovic et al (2013) har delat in 
kritiska prestationsindikatorer i generella egenskaper och karakteristiska KPI-egenskaper som 
är viktiga i en projektorienterad organisation.  
 
Generella egenskaper KPI  KPI i en projektorienterad organisation 

Ansvarsfördelning – ansvar måste delegeras  
 
Ge kraft – företaget behöver göra det möjligt 
för individer att självständigt agera för att nå 
prestationsmålen 
 
Aktualitet – kräver aktuell och relevant data 
 
Tydlighet – medarbetare måste förstå vad som 
mäts och framförallt hur de kan påverka 
utvärderingen 
 
Noggrannhet – mätningen måste motsvara 
krav på realiabilitet och validitet 
 
Relevanta – måste vara relevanta utifrån 
företagets strategi och konkurrenssituation 
 

Prognosförmåga – förmågan att förutsäga 
framtiden 
 
Mätbarhet – kan uttryckas kvantitativt 
 
Genomförbarhet – startar förändringar som är 
nödvändiga för att skapa rätt strategiska 
åtgärder 
 
Relevans – relaterar direkt till framgång eller 
misslyckande i projektet 
 
Automatiserat – återkopplingen minskar 
risken för mänskliga felbeslut 
 
Avgränsning – hellre färre men relevanta 
nyckeltal skall ingå i rapporteringen 
 
 
 
 

 
Figur 5: Kriterier för KPI generellt och i en projektorienterad organisation (Todorovic et al 
2013, s 43 ) 
 
Utmaningen är oftast att kunna välja kritisk prestationsindikator (KPI) som matchar 
organisationens strategiska affärsmål. Allt som går att mäta kan betraktas som en indikator 
men frågan är om den valda indikatorn är relevant för strategin.. Om nyckeltalen kan 
kategoriseras som kvantitativa, praktiska, riktade, genomförbara och prestationsinriktade ger 
ytterligare indikation på att de har relevanta egenskaper (Todorovic et al, 2013). 
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3.5 Identifiera kritiska framgångsfaktorer  
Det finns företag som betraktar prestationsmätningssystemet som en resurs för att genomföra 
och implementera företagets strategier. I dessa företag har prestationsmätningssystemet en 
central betydelse både individuellt och organisationsmässigt vid genomförandet av 
affärsplaner. Prestationsmätning underlättar implementeringen av strategin genom att: 
 

- Vägleda vad som skall utvärderas och följas upp 
- Bestämma lämpliga sätt att mäta  
- Fördela ansvar för prestationer inom organisationen 

 
Om inte dessa aktiviteter implementeras riskerar den strategiska implementeringen att 
misslyckas. Relationen mellan prestationsmätningssystemet och den strategiska 
implementeringen kan beskrivas med följande modell: 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 6. Prestationsmätning och strategisk implementering (Shaw och Beatty, 1992 s 284) 
 
Enligt denna modell behöver företaget tydliggöra sin affärsstrategi innan man kan identifiera 
kritiska framgångsfaktorer inom företaget. Motsatt kan inte affärsstrategier genomföras ifall 
de kritiska framgångsfaktorerna inte har identifierats. Kritiska framgångsfaktorer mäter och 
kommunicerar hur väl en organisation och dess medlemmar presterar inom de strategiska, 
taktiska och operationella aktiviteter som är kritiska för framgång både i nuet och i framtiden 
(Todorovic et al, 2013).  
 
Shaw och Beatty (1991) refererar här till Rockhart (1979) som rekommenderar följande källor 
som ett stöd för att kunna identifiera relevanta framgångsfaktorer: 
 

1. Branschens kännetecken och karaktär. Exempelvis måste företag som verkar inom 
resenäringen exempelvis hotell och flygbolag försäkra sig om hög beläggningsgrad i 
annat fall kommer negativt kassaflöde uppstå. 

2. Företagets konkurrensfördel och positionering. Vilken är företagets kritiska 
framgångsfaktor och USP inom den bransch som man verkar inom. 

3. Omgivande ekonomiska och politiska faktorer. Företagen behöver ta hänsyn till 
förutsättningar i dess omgivning när man analyserar kritiska framgångsfaktorer.  

4. Tillfälliga faktorer. Beroende på olika omständigheter kan tillfälliga faktorer vara 
kritiska framgångsfaktorer. Till exempel vid en kris kan vissa faktorer vara viktiga 
men när krisen är över har de inte längre någon betydelse som framgångsfaktorer. 

 
Slutsatsen av ovanstående beskrivning är att olika företag inom en och samman bransch inte 
behöver ha identifierat samma kritiska framgångsfaktorer. Det innebär även att två 
affärsområden inom samma företag kan ha identifierat olika kritiska framgångsfaktorer. I en 
bank kan personalservice vara en viktig konkurrensfördel samtidigt som det på 
investeringsavdelningen istället är den analytiska förmågan och en konsekvent 
placeringsfilosofi som är en konkurrensfördel (Shaw et al, 1991). Todorovic et al (2013) anser 
att organisationen behöver utveckla kritiska nyckeltal där målsättningen är att producera 

Klargör 
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statistik som är relevant och tydligt relaterad till företagets affärsmål. Vidare anser författarna 
att kritiska nyckeltal inte bara skall reflektera produkter och tjänster utan också beskriva 
framgångsfaktorer som har stor betydelse för kunden och andra intressenter. Bland annat 
framhåller man behovet att implementera nyckeltal som är intressanta för aktieägarna. 
 
När framgångsfaktorerna är identifierade behöver företaget utveckla ett prestationsmätnings-
system som stödjer de kritiska framgångsfaktorerna. Genom att systemet anpassas för att 
stödja nyckeltalen kommer detta även medföra att strategin har större möjlighet att 
genomföras inom organisationen. Det väsentliga är inte antalet parametrar som företaget 
väljer att mäta och följa upp. Det avgörande är inte heller detaljnivån i den återkommande 
utvärderingen. Avgörande för framgång är istället om prestationsmätnings-systemet och dess 
värden är relaterade till den strategiska färdplanen. Det är av största vikt att 
prestationsmätningssystemet uppfattas som ett verktyg för ledningen och inte bara som ett 
HR-system. 
 
 
3.6 Balanserade styrkort och KPI:er. 
I traditionell ekonomistyrning försöker man styra företaget med ekonomiska information och 
ekonomiska nyckeltal. I modern verksamhetsstyrning försöker man använda information 
utanför den traditionella redovisningen i styrningen av företaget. De mått som används kan 
vara icke-finansiella.(Lindvall, 2011). Traditionell redovisning domineras av budget, 
kalkylering och redovisningsuppföljning (Ax, Johansson & Kullven, 2009). 
Den traditionella redovisningen kan dock kritiseras på flera punkter. Det blir allt svårare att 
planera framtida utgifter och inkomster, vilket medför att budgeten lätt blir föråldrad Lindvall, 
(2011) och kan ge en falsk känsla av säkerhet (Ax, Johansson & Kullven, 2009). Många 
prestationer är svåra att mäta i ekonomiska termer, såsom nöjda kunder och ökad kvalitet. 
(Tangen, 2004). En budget kan också suboptimera verksamheten Ax, Johansson & Kullven, 
(2009) och bidra till ett förhandlingsklimat där ledning och avdelningar ställs mot varandra 
och kreativa målsättningar kommer i skymundan (Welsh, 2005). Finansiella mått kan skapa 
kortsiktighet och överproduktion (Tangen, 2004). Ett prestationsmätningssystem skall stödja 
strategiska mål, ha balans mellan olika mått, undvika suboptimering, ha en begränsad mängd 
olika mått, lätta att mäta och förstå. (Tangen, 2004). 
 
Det mest använda alternativet till ekonomisk styrning är det balanserade styrkortet. (Atkinson 
et al, 2012) (Grant 2011) och som tillsammans med ABC-metoden rönt störst intresse världen 
över. (Ax et al, 2002). Nyckeltalsberäkningar har gjort under lång tid. Skillnaden är att man 
här valt att fokusera på en medvetet vald och överblickbar skara mått för att skapa balans 
mellan måtten och ge uttryck för den strategiska inriktningen. (Olve et al, 1999) (Samuelsson 
et al, 2012) Det unika med balanserade styrkort har dock ifrågasatts (Nörreklitt, 2003) och 
även det akademiska värdet av boken ”Balanced Scorecard” som kan ses som ett exempel 
amerikansk management litteratur med intetsägande och dramatiskt ordval som läsaren har 
möjlighet att tolka efter eget huvud. (Nörreklitt, 2003). Ett exempel på detta är att balanserade 
styrkort i Sverige har setts som en utmärkt metod för att skapa dialog och samförstånd 
(Samuelsson et al, 2012), men också kan ses som ett uttryck för gammal kommandoekonomi 
(Nörreklitt, 2003) (Samuelsson et al, 2012). Även nytänkandet i ABC-metoden kan 
ifrågasättas och det som gäller i USA och beskrivs i amerikansk litteratur kan inte automatiskt 
sägas gälla i Sverige (Alnestig 2008) (Samuelsson et al, 2012) I Sverige har vi haft en väl 
utvecklad produktkalkylering. (Johansson 1992) (Alnestig 2008) (Samuelsson et al, 2012) 
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En faktor som ytterligare ökar mångtydigheten är att Kaplan & Norton, metodens uppfinnare, 
har skrivit 5 böcker (Kaplan & Norton, 1996a, 2001, 2004a, 2006a, 2008a) och ett dussin 
artiklar har publicerats i Harvard Business Review (Kaplan & Norton bl.a., 1992, 1993, 2000, 
2005, 1996b, 2004b, 2006b, 2008b ). Nya ekonomiska tankegångar har därmed plockats in i 
metoden. Boken ”Execution Premium” Kaplan & Norton, 2008a) tycker vi dock ger en bra 
överblick av de samlade tankegångarna.  

Det balanserade styrkortet skapar balans mellan finansiella och icke finansiell mål, samt 
mellan kort och långsiktiga mål. Uppbyggnaden av de olika målen skall ske utifrån företagets 
strategi och vision, som sedan bryts ned till mer konkreta mål och mått för olika avdelningar 
och enheter. Det balanserade styrkortet har fyra perspektiv: finansiellt, kund, internt och 
lärperspektiv. Styrkortet innehåller mätetal för samtliga nivåer och områden som behöver 
mätas. Därmed är det också balanserat. De har både en inre och yttre syn på verksamheten. De 
olika perspektiven påverkar varandra genom att lägre nivå påverkar högre nivåer. Överst är 
det finansiella perspektivet som är beroende av kundperspektivet, som i sin tur är beroende av 
det interna perspektivet, som är beroende av lärperspektivet. Man säger att måtten är länkade 
till varandra inte såsom grupp utan de enskilda mätetalen på varje nivå. (Kaplan & Norton, 
1999), Kaplan & Norton, 2008a).  
 
Antagandet om att det finns ett orsakssamband mellan måtten är viktigt i BSC. Det är det som 
gör att man kan styra på ett lägre perspektiv eftersom man vet hur ett högre perspektiv 
påverkas. (Kaplan & Norton, 1999), (Kaplan & Norton, 2008a). Detta är farligt antagande 
som inte stämmer i alla lägen. Ett exempel är att nöjda kunder skulle medföra högre vinst. 
Detta är sant endast för lönsamma nöjda kunder. Ett annat orsakssamband kan vara att 
utbildad personal ger högre vinst, men om personalen redan har tillräcklig hög vinst så ät 
utbildningen bortkastad. (Nörreklitt et al, 2008). Ytterligare ett samband som bara gäller i 
vissa lägen är att ökad marknadsandel ger ökad vinst. (Jensen, 2001). Vidare kan ett mått 
påverkas av flera saker, vilket skapar förvirring vid implementationen. (Jensen, 2001) 
(Nörreklitt et al, 2008). Det kan även vara så att ett orsakssamband finns men med avsevärd 
tidsförskjutning, vilket också gör det svårt att styra utifrån. (Nörreklitt et al, 2008).  

För att ytterligare tydliggöra att styrkortet innehåller ett antal orsak-verkan-samband mellan 
måtten i de olika perspektiven används strategikartor (Strategy Maps), se nedan. På detta sätt 
så översätts företagets visioner och strategier ned till mål i de olika perspektiven. (Kaplan & 
Norton, 2004a) Till en början är de olika sambanden hypoteser som efterhand testas. Om 
tillräckligt med data finns så kan de olika sambanden prövas med hjälp av statistisk 
regressionsanalys (Kaplan & Norton, 2008a). 
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Figur 7: Strategy Map (Kaplan & Norton, 2004a, s. 168) 

Kritik har framförts på att synsättet har ett utpräglat top-down perspektiv (Samuelsson et al, 
2012) och att den analogi som används för att beskriva balanserat styrkort är piloten som sitter 
i cockpiten och reglerar flygplanet med hjälp av mätinstrument och spakar (Kaplan & Norton, 
1996a). Det visar på ett synsätt där man ser på organisationen som en maskin, vilket enligt 
många är ett förlegat synsätt (Nörreklitt, 2003). I Sverige är Olve et al (1999) den mest lästa 
boken om balanserat styrkort och de har framställt balanserat styrkort som ett instrument för 
dialog och samverkan. (Samuelsson et al, 2012). Man talar om sambanden som hjälpmedel i 
det interna arbetet för att förstå situationen, men ser inte sambanden som absoluta sanningar 
(Olve et al, 1999). Amerikanska läroböcker såsom (Atkinson et al, 2012) har behållit top-
down perspektivet (Atkinson et al, 2012).  

”Beyond-budgeting”-rörelsen förespråkar att vi skall bryta med det gamla ”command and 
control”-synsättet och pratar om den nya adaptiva organisationen där styrkorten inte används 
för att samla information till ledarna utan vara underlag för dialog och information i de lokala 
enheterna. (Hope et al, 2012). Företagen måste hitta en ny modell som effektivt bemyndigar 
personalen ute på fältet att fatta snabba beslut baserat på aktuell information. Effektivt 
delegerande är svårt, men det gäller att skapa en företagskultur som inte är beroende av ett 
fåtal karismatiska ledare i toppen. (Hope & Fraser, 2003a, 2003b) 

Vi lärde oss inte minst av den ryska planekonomin att icke-finansiella mått kan missbrukas.  
Ingen ville stå under en lampa som producerats av en fabrik som bedömts utifrån 
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produktionsvikt. Vi skall alltså i första hand se de olika måtten som diskussionsunderlag inte 
som knappar för ett automatiskt förlopp. (Nörreklitt et al, 2008). 

Det balanserade styrkortet är inte anpassat för serviceorganisationers speciella behov (Tyagi 
och Gupta, 2013). Här föreslås ett styrkort för servicesektorn som består av mått för tillväxt, 
ledarskap, förbättringar, samarbete, innovation, verkställande och kundtrohet. De sju måtten 
vägs samman till ett index (Service Performance Index, SPIN).  Styrkortet är influerat av 
balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1999), service-profit chain model (Heskett et al, 1994) 
och värde maximering (Jensen, 2002) (Tyagi och Gupta, 2013). 

Modellen ”Service-profit chain” beskrivs med nedanstående bild. (Heskett et al, 1994) 

 

Figur 8: ”Service-profit chain”, samband mellan, kundlojalitet, arbetstillfredsställelse, och 
produktivitet (Heskett et al, 1994, s 120) 

Värdemaximeringsteorin (Jensen, 2002) utgår ifrån stakeholder teorin (Freeman, 1984) men 
anser ändå att företagets långsiktiga mål är att maximera vinsten (Jensen, 2002).  
Balanserat styrkort (Kaplan  & Norton, 1999) är styrkortetens motsvarighet till stakeholder 
teorin (Jensen 2001), (Tyagi och Gupta, 2013), detta service styrkort får ett mått SPIN (Tyagi 
och Gupta, 2013). 

En förklaring till vad de sju måtten kan innehålla ges här: 
Tillväxt kan beskrivas med inkomstdel ifrån nya tjänster, lanseringsgraden, graden av 
kommersiell succé och tiden till en lansering. Ledarskap beskrivs genom mått på finansiell 
hälsa, sociala ansvarstaganden och genom kärnvärden. Förbättringar beskrivs genom 
förbättringsgraden, mått på kostnadseffektivitet, variationsreducering och genom 
strömlinjeformade processer. Partnersamverkan beskrivs med hur nöjda och vilket förtroende 
partners har, men också med lönsamheten i samverkan och implementeringstider. Innovation 
mäts genom medarbetarnas tillfredställelse och engagemang. Vid bedömningen av utförandet 
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är nyckeln minskad komplexitet, förståelse av kundbehov och användande av tidigare 
erfarenheter. Det sista måttet på hur väl kunder bibehålls mäts genom kundnöjdhet och om 
kunder är beredda att rekommendera oss. (Tyagi och Gupta, 2013). 

Genomförandet rekommenderas enligt bilden nedan innehålla följande steg: (Tyagi och 
Gupta, 2013). 

 

Figur 9: Genomförande av styrkort för serviceföretag (Tyagi och Gupta, 2013, s 8) 
 
Följande tre figurer beskriver hur SPIN-indexet beräknas. Därefter görs en differensanalys i 
den fjärde figuren (Tyagi och Gupta, 2013). 
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Figur 10: Beräkning av SPIN-index del 1 (Tyagi och Gupta, 2013, s 11) 
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Figur 11. Beräkning av SPIN-index, del 2, (Tyagi och Gupta, 2013, s 11) 
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Figur 12. Beräkning av SPIN-index, del 3, (Tyagi och Gupta, 2013, s 12) 
 

 
 
Figur 13. Analys med hjälp av SPIN-index  (Tyagi och Gupta, 2013, s 12) 
 
Ett förslag till att jobba med ständiga förbättringar Tyagi och Gupta, (2013) är att använda 
”service blueprints” Bitner et al, (2008) först beskrivna av (Shostack, 1984). ”Service 
blueprints” används för att beskriva serviceprocesser. Nedan beskrivs en skoputsarprocess 
(Shostack, 1984). 
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Figur 14.  Exempel på ”Service Blueprint”-diagram, (Shostack, 1984, s 134). 
 
En strategi som rekommenderas av Tyagi och Gupta, (2013) i arbetet med humankapitalet är 
att försöka identifiera företagets strategiska roller. Det är svårt att tillsätta alla positioner med 
toppkrafter, därför skall de strategiska arbetena identifieras och till dessa arbetsuppgifter skall 
företaget tillsätta bästa möjliga kompetenser (Becker & Huselid, 2005). 
 
Det är viktigt att använda KPI:er i ett serviceföretag som mäter hur lönsamma och nöjda 
kunderna är (Atkinson & Kaplan, 2011), (Kaplan, 2012), (Kumar och Rajan, 2009) (Joan 
Magretta, 2003) (Frederick Reichheld, 2004) (Jones & Sasser, 1995). Man skall aktivt jobba 
med kundrelationerna (Atkinson & Kaplan, 2011). De förespråkar att man skall använda ABC 
för att ta reda på hur lönsam varje kund är. De diskuterar också Paretos 80-20%-regel, som de 
säger stämmer på försäljning, men när det gäller företagens vinster talar de om att de 20 bästa 
procenten av kunderna bidrar med 180 procent av vinsten. Ett diagram som tydliggör detta är 
val-kurvan, som beräknas genom att ta den kumulativa vinsten från samtliga kunder. Man 
börjar med den lönsammaste kunden och lägger till varje kunds vinst eller förlustbidrag. 
Vanligt är att vinsten som mest när 20 till 40 procent av kundernas vinster är räknade. Ena 
annan intressant iakttagelse är att de stora kunderna oftast antingen tillhör de mest lönsamma 
eller de mest olönsamma. De händer ofta att stora kunder lyckas få till anpassningar och 
rabatter som gör att de blir olönsamma även om försäljningssumman är stor. 
 
För serviceföretag är det ännu viktigare att ha vetskap om vinst/förlust per kund eftersom 
efterfrågan på organisationens resurser är mer kunddriven än hos företag som producerar 
produkter. Om man genom ABC-kalkylering kommer fram till att kunden är olönsam. Skall 
man inte i första hand avsluta sitt samarbete med kunden utan man skall först undersöka vad 
som krävs för att få kunden lönsam. En orsak till minskad lönsamhet är att kundens önskemål 
kan ha bidragit till nya annorlunda processer i företaget. Första steget är att trimma in dessa 
processer, så att de utförs effektivt. Ett andra steg är att tydliggöra att olika typer av service 
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medför olika kostnader. Om vi differentierar vårt uppbud så att kunderna har möjlighet att 
välja mellan ”dyr” och ”billig” service och att vi förklarar för vissa kunder att i nuläget 
kanske bara en viss typ av service är tillgänglig för kunden. En annan åtgärd kan vara att få 
kunden att utöka sitt engagemang hos oss. Ju större del av sina beställning kunden gör hos 
oss, ju lönsammare blir kunden för oss. En vanlig orsak till att en kund blir olönsam är att vi 
anpassat oss för mycket till kundens önskemål i vårt serviceutbud och att vi gett för stora 
rabatter. Om det är många nivåer som handhar kunden kan den totala mängden rabatter blir 
för stor fastän varje enskild rabatt har setts som befogad. 
 
Även i Kaplan (2012) beskrivs ABC-kalkyleringens fördelar för att beräkna en kunds 
lönsamhet. Han säger också att innan man ”avskedar” en kund skall man tänka över alla 
tänkbara implikationer. Kaplan säger att man måste tänka på kundens strategiska värde, 
kundens referensvärde och andra marknadsföringsfördelar som en kund kan ge. Ibland måste 
man inse att en kund aldrig kommer att bli lönsam och inte vara rädd för att klippa banden. 
Formellt sker detta dock genom att man försämrar villkoren för kunden, så att kunden avslutar 
samarbetet på egen hand. 
 
Kumar och Rajan (2009) ger ytterligare insikt i lönsamkundbearbetning skall gå till. De 
påpekar att man skall se långsiktigt på alla kundrelationer. De diskuterar att man skall räkna ut 
kundens värde under hela kundrelationen. Om kundens nuvärde av alla framtida intäkter och 
kostnader är positivt är kunden lönsam. I sina beräkningar av en kunds livstidsvärde är det tre 
faktorer som är viktiga. De är kundens täckningsbidrag vid inköp, de marknadsförings-
kostnader vi har för att behålla kunden samt sannolikheten för att kunden gör ett inköp. Det 
betonar att det är viktigt att vi inte behandlar alla kunder lika utan ser till kundens 
livstidsintäkt. Företag har en tendens att fokusera på den kortsiktiga vinsten, de borde i stället 
fundera på hur vi etablerar en långsiktigt lönsam relation. Även de noterar att de 20 procent 
lönsammaste kunderna svarar för nästan hela vinsten. 
 
Joan Magretta skriver i sin bok ”What management is” om Paretos lag allmänt känd som 80-
20 regeln. I detta sammanhang innebär den att 80 % av resultatet kommer ifrån 20 % av 
kunderna. Du behöver veta vilka dina lönsammaste kunder är och vilka kunder som är 
olönsamma. Hon beskriver också GE:s berömda vd Jack Welch syn på sitt jobb. Det gäller att 
allokera de bästa till de största möjligheterna och placera pengarna där de gör störst nytta. 
 
Den viktigaste frågan om man gör kundundersökningar är ”Hur troligt är det att du 
rekommenderar vårt företag till en vän eller kollega”. (Frederick Reichheld, 2003). Det är lite 
samma tankegång som (Jones & Sasser, 1995) har, de menar att det är viktigt att ha helt nöjda 
kunder. Enbart nöjda kunder är inte tillräckligt. 
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3.7 HR och styrkort 
Tonvikten på HR som en stödjande funktion till företagets affärsstrategier har betonats alltmer 
under de senaste åren. Enligt flera forskare krävs det en tydligare och mer uttalad integration 
mellan HR- och organisationsledningen. HR-processerna bör enligt forskningen anpassas och 
utformas utifrån organisationens affärsstrategier där endast HR-aktiviteter som skapar värde 
till hela organisationen skall förekomma. Synen på det traditionella operativa HR-arbetet som 
administrerar löner och andra förmåner har i därmed utvidgats till att omfatta ett mer 
strategiskt förhållningssätt som är mer affärsdrivet och där HR-avdelningen arbete är direkt 
sammankopplat med ledningen affärsstrategier (Ulrich och Brockbank, 2007).  Fokus på HR-
arbetet skall vara att utveckla strategiska HR-planer för att nå det övergripande mål som satts 
upp i organisationen (Nilsson et al, 2011).  
 
Ann C Schodt (2012) anser att HR-strategin skall utgå från företagets överordnade strategi. 
Andra forskare beskriver den ökade fokuseringen mot strategisk HR genom att ange två 
inriktningar där den vertikala inriktningen förespråkar att HR-aktiviteter är direkt länkande till 
företagets strategiska affärsmål medan den horisontella inriktningen istället fokuserar på att 
HR-aktiviteter stämmer överens med HR-strategin (Wright och Mcmahan, 1992).  
Inom HR förekommer två synsätt som brukar benämnas som det hårda och mjuka 
perspektivet. Det hårda perspektivet förespråkar att människor skall styras och kontrolleras 
utifrån ledningens fastställda mål och strategier. Det mjuka perspektivet framhåller istället att 
människor skall ledas snarare än kontrolleras och att de skall vara delaktiga i att utforma 
arbetet. Fokus i organisationer som förespråkar det mjuka synsättet ligger på människornas 
utveckling, värderingar, kommunikation och motivation. I dessa organisationer är det viktigt 
att personalen är delaktig i att utforma och arbeta med företagets strategi (Schodt, 2012).  
 
Den mjuka HR-linjen betonar företagskulturen som en central bärare av HR-strategin inom 
organisationen. Denna gren förespråkar en utvecklingsinriktad företagskultur som stimulerar 
lärande och där ledningen uppmuntrar initiativkraft och kritiskt reflekterande med syftet att 
skapa motiverade, engagerade och reflekterande individer som tillsammans arbetar mot 
företagets mål. Ett större handlingsutrymme anses ha stor betydelse för lärande och utveckling 
inom sådana organisationer (Nilsson et al, 2011).  
 
I den vetenskapliga artikeln ”New HR metrics: Scoring on the Business Scorecard” förordar 
Beatty, Huselid och Schneiner, (2003) att HR-avdelningen använder styrkort som återspeglar 
det styrkort som används inom verksamhetsstyrningen.  En anledning till behovet av nya 
prestationsmätningssystem anser man är skiftet till en service- och kunskapsekonomi som 
efterfrågar nya sätt att kunna mäta och uppskatta ogripbara och mjuka tillgångar i 
verksamheten. Flera studier har enligt författarna visat att uppskattningsvis 30-40 % av 
marknadsvärdet hos många företag beror på mjuka, ogripbara tillgångar. Liknande 
tankegångar framför Walker och Macdonald (2001) som menar att humankapitalet i framtiden 
blir ett allt viktigare konkurrensmedel och att det krävs effektivare metoder för att mäta och 
utveckla prestationer hos medarbetarna.  
Om ett HR-system för strategisk mätning av medarbetarprestationer skall bli framgångsrikt 
behöver man först fastställa vilka prestationsindikatorer som är relevanta att följa upp inom 
affärsverksamheten. Det kan exempelvis vara aktuellt att bedöma personalens beteende, 
kompetenser och inställning (Beatty et al, 2003). Avgörande för framgång är att styrsystemet 
som HR utvecklar anpassas till organisationens övergripande affärsstrategier. Som en 
utgångspunkt för utformningen av HR-styrkortet refererar man till det balanserade styrkortet 
som lanserades av Kaplan & Norton (Beatty et al, 2003). Syftet med ett integrerat HR-system 
skall vara att forma ett styrkort som fokuserar på att rätt åtgärder utförs relaterat till 
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ledningens mål och strategier istället för att bara inrikta sig på genomförandet. Alla kriterier 
inom HR-systemet måste vara länkade till verksamhetens affärsstrategier för att fungera. 
Målsättningen är ytterst att skapa ett integrerat HR-system som utvecklar en personalstyrka 
som på bästa sätt ger konkurrensfördelar på marknaden. HR-avdelningen kan förslagsvis 
formulera olika frågeställningar som utvärderar personalens inställning till organisationens 
strategi och värderingar. På motsvarande sätt kan personalens kompetens mätas och 
utvärderas löpande genom frågeformulär som ger medarbetaren utrymme att utveckla sina 
svar inom valda områden.  
 
Den största utmaningen är enligt Beatty et al (2003) är att välja rätt prestationskriterier när 
man i organisationen väljer vilka kriterier som skall länkas till de övergripande affärsmålen. 
Denna uppfattning bekräftas även av (Ittner och Larcker, 2009) som i en undersökning 
hänvisar till att mindre än 30 % av företagen har utvecklat tydliga orsakssamband mellan 
prestationsindikatorer och organisationens strategier och affärsmål. Ett annat vanligt misstag 
är att HR-avdelningar använder för många prestationsindikatorer varav flera inte är relevanta 
för slutresultatet. En konsekvens blir att ledningen får svårare att följa upp och analysera 
enheternas inbördes prestationer. (Ittner och Larcker, 2009). En annan utmaning är att 
utveckla mjuka prestationsindikatorer som är lika tydliga och effektiva att kommunicera som 
finansiella mått (Rucci, Kirn och Quinn, 1998). Ittner och Larcker, (2009) menar att både 
validiteten och reliabiliteten kan påverkas negativt om affärsenheter inom samma organisation 
använder skiftande metoder för att mäta medarbetarnas prestationer. En konsekvens av detta 
kan bli att ledningen får svårare att analysera och bedöma prestationerna mellan olika enheter 
(Ittner och Larcker, 2009). Vidare är det viktigt att linjecheferna tilldelas ett lokalt ansvar för 
genomförandet och den löpande utvärderingen ute i organisationen för att implementeringen 
av styrkortet skall fungera (Beatty et al, 2003).   
 
3.8 Prestationsmätningssystemet reflekterar företagskulturen 
I många företag återspeglar prestationsmätningssystemet företagets egna värderingar och 
vilken inställning man har till prestationer och produktivitet i företaget. I företaget med en 
prestationsinriktad kultur ser man utvärderingar och uppföljningar av medarbetarnas och 
avdelningens prestationer som en naturlig del i ledningsarbetet. Utvärderingar och 
uppföljningar av prestationer utförs återkommande och kommuniceras öppet inom hela 
företaget. Företag med en mer flexibel och mjukare inställning till utvärdering och 
prestationer betraktar istället uppföljning och utvärdering som verktyg för att utveckla 
individen, teamet och organisationen. I dessa företag behöver olika prestationsutfall inte 
innebära att medarbetarna erhåller exempelvis differentierade belöningar eftersom detta skulle 
bryta mot normerna inom företaget (Shaw et al, 1991). Många företag får problem att 
upprätthålla konkurrenskraften när konkurrenstrycket ökar. En anledning kan vara att 
prestationsmätnings-systemet medverkar till att företaget håller fast vid en föråldrar 
företagskultur som mäter och belönar felaktiga prestationer. Förväntningar och utvärderingar 
på prestationer är kanske för lågt, prestationsmåtten är kanske för otydliga, återkoppling till 
medarbetare är kanske inte tillräckligt ärlig och uppriktig eller utvärderingen återspeglar 
kanske inte konkurrensmiljön 
 
Enligt Bititci et al (2012) ifrågasätter alltfler forskare, Johnson och Broms, (2000), Seddon, 
(2008), Sobotka och Platts, (2010) den generella uppfattningen att organisationer skall ledas 
genom mätning och uppföljning av prestationer. Många anser istället att detta kan bidra till ett 
kontraproduktivt beteende eller rentav suboptimering som inte gynnar den övergripande 
strategin, Bititci el al (2012). Mot bakgrund av detta kan prestationsmätningssystemet därför 
fungera som en förändringsfaktor som bidrar till att en ny företagskultur utvecklas som är 
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bättre anpassad för att öka företagets konkurrenskraft. Dock riskerar den även att skapa 
kontraproduktiva effekter beroende på hur samspelet fungerar mellan systemet och 
organisationskulturen.  
 
3.9 Forskningsmodellen 
Syftet med forskningsmodellen är att bättre koncentrera analysen kring de delområden som vi 
anser är relevanta att fördjupa sig i utifrån syftet. Med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen har vi kunna identifiera tre delområden som är relevanta att undersöka 
närmare. Analysen kommer att utgå från dessa delområden där vi i analysen bygger en bro 
mellan empirin och teorin. 
  
Det finns flera fördelar med att använda en forskningsmodell. Dels underlättar modellen 
insamlingen, analysen och redogörelsen av resultatet. Dels anser vi att forskningsmodellen  
underlättar för läsaren att förstå, tolka och värdera analysen och slutsatserna. 
 
Forsknings-modellen är uppbyggd kring tre teman som vi anser är relevanta utifrån uppsatsen 
syfte och problemdiskussion. Dessa är: 
 
Professionella tjänsteorganisationer, Kritiska Prestationsindikatorer (KPI) och 
Prestationsmätningssystem 
 
 
                                        Professionell tjänsteorganisation 
 
 
 
 
Prestations-                                                                                          Kritiska  
mätnings-                                                                                              Prestationsindikatorer 
system                                                                                                   (KPI) 
 
Figur 15: Forskningsmodellen 
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4. Empiri 
 
4.1 Allmänt om Atea 
Atea är ett företag som specialiserat sig på infrastruktur för informationsteknologi. Atea finns 
i sju länder, har ca 6500 anställda och finns representerade i 83 städer. Atea är verksamma i 
de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt de baltiska länderna 
Estland, Lettland och Litauen. Företaget följer dock med sina kunder vid etablering utomlands 
och levererade förra året till 136 länder. Företaget implementerar IT produkter ifrån 
världsledande leverantörer och hjälper kunderna med specialistkunskap inom IT-infrastruktur. 
Totalt har man 3700 konsulter varav 1000 arbetar i Sverige. Atea är noterade på den norska 
börsen och styrelsen består av enbart norrmän. Dagens Atea fick sin start genom en 
sammanslagning av flera nordiska företag. Företaget växer organiskt, men växer också genom 
förvärv. Ateas konsulter har 7500 tekniska certifieringar, produktkunskapen och samarbetet 
med leverantörerna är nyckeln till att kunna erbjuda kunderna tekniska lösningar som är 
innovativa och med hög teknisk nivå. Atea har kompetens på olika konkurrerande produkter 
och lösningar så att det bästa utifrån kundens behov kan erbjudas.  
I Sverige representeras Atea av ett helägt dotterbolag med huvudkontor i Kista i Stockholm. 
På kontoret i Kista arbetar 500 medarbetare. Totalt arbetar 1900 personer i Sverige för Atea 
och kontor finns i 13 Städer. Företaget är uppdelade i fyra regioner Norr, Stockholm, Mitt och 
Syd/Väst. De har även en uppdelning med ansvariga för tre olika produktsegment Product 
Services, Nationella enheter och Outsourcing Services. Cheferna för regionerna, segmenten 
samt VD, CFO, CIO och marknadsdirektören sitter i styrelsen för det svenska bolaget Atea 
Sverige AB. 
Företaget profilerar sig utåt som det svenska landslaget i infrastruktur. Atea sponsrar den 
svenska friidrotten. I reklamen syns höjdhopperskan Emma Green, hennes tränare Yannick 
Tregaro, hundrameterslöparen Johan Wissman samt sjukamparen Jessica Samuelsson. Atea 
profilerar sig som ett lag och i platsannonser ses det som en viktig egenskap att vilja dela med 
sig av sin kunskap och hjälpa kollegor. Gentemot arbetssökande betonas att Atea har ett av 
IT-branschens bästa ledarskap och att ledarskapet främst är coachande. Regelbundet görs 
medarbetarundersökningar och EMI mäts. EMI står för engagerad medarbetar index. Varje 
ledare har verktyg för att kunna arbeta med medarbetarnas personliga utveckling, liksom 
kunskap i mål- och verksamhetsstyrning. (Ateas internationell hemsida: 
http://www.atea.com/, 140511) (Ateas svenska hemsida: http://www.atea.se/, 140511) (Atea 
ASA annual report 2013) 
 
4.2 Atea´s strategier och mål 
Atea skriver i sin årsredovisning att man konsekvent arbetar för att implementera metoder 
som mäter att medarbetare och leverantörer följer företagets etiska riktlinjer både nationellt 
och globalt. I årsredovisningen nämner man även att företaget arbetar aktivt med ”Towards 
The Top” strategin som sätter riktningen för Atea´s framtida utveckling.  Fokus i denna 
strategi är bland annat att öka serviceintäkterna såväl som bruttomarginalerna i 
organisationen. Vidare vill man öka marknadsandelen framförallt på mellanstora företag. 
Viktiga strategiska områden för att lyckas med detta är att kundnöjdheten och effektivitets-
sökningar. 
 
I framtiden vill Atea arbeta ännu hårdare för att öka kundnöjdheten bland annat genom att 
hitta kundanpassade lösningar. Atea uppger att man hela tiden implementerar nya lösningar 
för att höja lönsamheten och förbättra servicenivån ut mot kunderna. Under 2013 har företaget 
till exempel investerat i omfattande IT-lösningar för att höja servicenivån mot kunderna, öka 
konsulternas produktivitet och optimera back office-funktionerna.  
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Laganda och vinnarinstinkt är en viktig del av Atea´s företagskultur. Atea anser att förmågan 
att utveckla den interna kompetensen är den viktigaste framgångsfaktorn för 
kunskapsintensiva företag. Man har därför implementerat ett omfattande program för 
kompetensutveckling där ansvaret för utvärderingen och uppföljningen ligger hos 
linjecheferna. Atea genomför dessutom regelbundet medarbetarundersökningar och 
medarbetarsamtal för att säkerställa att utvecklingen och medarbetarnas arbetsinsatser sker i 
linje med företagets värderingar. En förutsättning för effektiv verksamhetsstyrning anser man 
är att det råder en öppen och förtroendefull kommunikation inom hela organisationen. En 
förutsättning för att klara detta är att det finns bra system för intern kontroll som mäter att alla 
i organisationen agerar enligt företagets riktlinjer (Atea ASA annual report 2013). 
 
 
 
 

 
 
Figur 16:  (ATEA ASA annual report 2013, s 10) 
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Figur 17: (ATEA ASA annual report, 2013, s 11) 
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Figur 18: Atea ASA annual report,  2013, s 16 
 
5. Analysen 
 
5.1 Professionell tjänsteorganisation 
Konsulten på Atea anser att det är han som är ”kapitalet” där han självständigt ansvarar för 
produktionen. Han uppfattar sin arbetssituation som helt självstyrande där han med tillgång 
till sitt nätverk driver sin egen ”verkstad” på sin lokala marknad. I sin yrkesroll betraktar han 
sig själv som en ”evangelist” som i samband med kundleveranser kan föreslå nya lösningar på 
som han säger gamla problem. Ett naturligt inslag i arbetet är att föra en ständig dialog om ny 
teknik och nya lösningar. Den affärskritiska frågan är hela tiden vad kunden och marknaden 
efterfrågar idag och det gäller hela tiden att göra rätt prognoser för att kunna leverera de bästa 
lösningar och inte gårdagens lösningar. När väl prognosen är satt gäller det säkerställa att 
företaget har de kompetenser som krävs för att klara prognoserna. Målet för alla konsulter är 
enligt honom att hela tiden flytta processen och tekniken framåt. 
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Prognosen säger han är det samlande intrycket av alla medarbetares möten med kunderna 
såväl tekniska konsulter som säljare i deras möten med kunderna. Säljarna gör 100-tals 
kundbesök varje år och de tekniska konsulterna samlar sina intryck om framtiden när de gör 
den tekniska analysen ute hos kunderna. Alla dessa ingångsparametrar skall sedan vägas 
samman till företagets ”Big Beats” som kan sägas vara en sammanställning över de tekniska 
lösningar som företaget bör fokusera på under det kommande året. 
 
Konsultens beskrivning av sin yrkesroll stämmer mycket väl med den refererade forskningen 
på området. Där beskrivs professionella tjänsteorganisationer utifrån ett antal egenskaper som 
är typiska för dessa organisationer. Professionella tjänsteorganisationer kännetecknas bland 
annat av att tjänsterna innehåller hög grad av personlig bedömning där tjänsterna är anpassade 
till varje klients behov (Löwendahl, 1997). Ett annat kännetecken för dessa organisationer är 
tillgången på arbetskraftsintensiva och högutbildade personer (Anthony  & Govindarajan, 
2008), välutbildade anställda (Löwendahl, 1997), kvalificerad kunskap (Alvesson, 2002). Vi 
kan konstatera att detta stämmer väl in på vårt exempelföretag, men att betoningen ligger på 
produktkunskap. Allmän akademisk kunskap är oftast önskvärd, men aktuell kunskap om 
leverantörers produkter är absolut nödvändig. Vidare innebär tjänsteleveransen en hög 
interaktion mellan konsulterna och kunderna vilket styrks av det faktum att konsulten på Atea 
för en kontinuerlig dialog med kunden om tekniska lösningar. Arbetssättet i dessa 
organisationer kan beskrivas som kundorienterat där det operativa handlingsutrymmet är stort 
(Löwendahl, 2005), vilket stämmer väl in på konsultens egen beskrivning av sin 
arbetssituation som han beskriver som mycket självstyrande. Det är han som är både kapitalet 
och produktionen som han säger. 
 
Konsulten beskriver hur prognoser om framtida behov växer fram inom företaget. Denna 
uppfattning styrker den teoretiska beskrivningen att processer i kunskapsinlärning och 
kompetensstrukturen i hög grad påverkar den strategiska processen inom professionella 
tjänsteorganisationer (Löwendahl och Revagn, 1998). Löwendahl och Revang (1998) anser att 
dessa organisationer oftast är mycket beroende av expertisen och omdömesförmågan hos den 
interna kompetens eftersom det är deras strategiska kunskap i varje värdeskapande 
kundprojekt som ligger till grund för hur strategin utvecklas (Löwendahl och Revang, 1998). 
Detta stämmer med konsultens redogörelse för hur kommande prognoser för framtida behov 
är en sammanställning över alla samlade intryck som medarbetare såväl konsulter som säljare 
får från sina kundmöten.  
 
Enligt konsulten söker man hela tiden nya lösningar på gårdagens problem vilket stämmer väl 
med den teori som hävdar att kunskapsföretag strategiskt skall växa genom att leverera 
innovativa och komplexa kundspecifika lösningar. Löwendahl (2005) anser att denna strategi 
oftast ställer krav på relativt komplexa lösningar som kan vara svåra att standardisera. 
Organisationen blir därför oftast mycket beroende av den samlande kompetensen hos 
nyckelpersonerna i sin verksamhet. Canavan et al (2013) identifierar två framgångsrika 
strategier för tillväxt inom professionella tjänsteorganisationer. De nämner dels ”Product 
Portfolio Strategy” som innebär att växa genom en produkt- och tjänsteportfölj av 
standardlösningar som man sedan replikerar på varje kund. Den andra strategin som Canevan 
el al (2013) benämner som ”Artistic Competency Strategy” innebär att växa genom 
kundanpassade erbjudanden där det är konsultens förmåga att föreslå unika och kreativa 
lösningar som är nyckeln till framgång. Atea´s konsult ser den ständiga kunddialogen som en 
viktig uppgift för att hela tiden föreslå nya lösningar på gamla problem vilket överensstämmer 
väl med denna strategi. Vi uppfattar även tydliga inslag av Product Portfolio Strategy 
eftersom man i stor utsträckning även använder paketlösningar ifrån olika leverantörer. 
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Verksamhetschefen uppskattar att 50 % av Atea´s försäljning baserar sig på 
standardlösningar. Atea är oberoende gentemot sina leverantörer men i praktiken är urvalet 
inte så stort framförallt i samarbete med de större kunderna. En anledning till detta är att det 
endast är ett fåtal hårdvaruleverantörer som har en tillräckligt bra supportorganisation för att 
kunna erbjuda den service som efterfrågas av de stora företagen.  
 
Ett viktigt mål för organisationen och dess konsulter är att hela tiden föra den tekniska 
processen framåt. Denna strategiska inriktning skulle därför även kunna benämnas 
exploration, ett begrepp som används av March (1990) och som handlar om att ständigt skaffa 
sig ny kunskap. I motsats till denna strategi använder han begreppet explotation vilket innebär 
att utnyttja befintlig kunskap. Vi uppfattar också ett inslag av explotation. Konsulten skall 
hela tiden ha en hög beläggningsgrad och har lite tid att göra egna studier. Lärandet sker till 
stor del av att konsulten matas med produktinformation av leverantören på nya och befintliga 
produkter. När det sker gemensamma grepp handlar det om olika produktcertifieringar och 
även här är det leverantörerna som bestämmer vilka krav som skall ställas. 
 
Enligt konsulten styr prognosen vilken kompetens som kommer att krävas i företaget. Det 
gäller sedan att använda resurserna på ett optimalt sätt. Enligt den resursbaserade strategin 
betraktas kompetens som en unik strategisk resurs där det är företagets interna förmåga att 
kunna förvärva, integrera och använda kunskapen som skapar den mest varaktiga och 
långsiktiga konkurrensfördelen (Hamel & Prahalad, 1994). Vi kan också se att tesen om en 
framväxande strategi stöds (Mintzberg, 1973, 1985, 1985). Konsulten påverkas av 
leverantören, som också svarar för den avgörande utbildningen, att presentera vissa lösningar 
för kunden. Är kunden nöjd så implementeras lösningen. Strategi såsom positionering (Porter 
1987) torde främst ledningen ansvara för och består då i att bestämma vilka leverantörer som 
kunden får använda sig av.  
 
5.2 Kritiska Prestationsindikatorer (KPI) 
På frågan vilka kritiska prestationsindikatorer som konsulten mäts efter uppger han ett 
begränsat antal faktorer som han upplever styr hans arbete. Debiterbara timmar är en självklar 
kvantitativa variabel som han nämner. De debiterbara timmarna motsvarar de timmar som 
ramlar in på kundfakturan som han uttrycker det.  
 
En annan faktor är komplexiteten i uppdragen. Komplexitet definierar han som uppdrag som 
skapar nya marknaden och som kräver nya kombinationer av tekniska lösningar för att få 
produkterna att samverka. En annan parameter som värderas tungt inom organisationen är hur 
väl man samarbetar med varandra. Detta anser han är en svår parameter att mäta. Inom 
organisationen görs detta i direkta medarbetarsamtal med konsultchefen. Till grund har man 
en strukturerad tvåstegsprocess som består av en föreberedandefas som föregår själva 
medarbetarsamtalet. All information som hanteras i denna process dokumenteras i ett system 
som kallas för MAP. I systemet skall konsulten uppge sina personliga affärsmål för det 
kommande året och hur han ser på sin egen kompetensutveckling. Det kan handla om att 
beskriva vilka kunduppdrag och tekniska lösningar som konsulten vill arbeta med under året. 
Processen beskriver han som en ping-pong-dialog tillsammans med konsultchefen innan den 
förberedande fasen anses vara klar och man kan gå vidare till medarbetarsamtalet. Det 
genomförs två medarbetarsamtal under året. Samtalet utgår från mapputredningen där  
konsulten och konsultchefen tillsammans går igenom de personliga målen och utfallet. Vid 
dessa samtal diskuteras nivån på de affärskritiska prestationsindikatorerna som baseras på 
företagets värderingsprinciper. 
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MAP-systemet 
Mapputredning                              Medarbetarsamtal 1  Medarbetarsamtal 2 
1år 
 
 
  
Figur 19: MAP-systemet 
 
 
Ovanstående beskrivning av KPI:er och dess egenskaper stämmer väl överens med 
forskningen kring KPI:er och dess roll för att styra verksamheten och den strategiska 
implementeringen.  
 
Enligt Bititchi et al (2012) har prestationsmätningssystemet gått från att vara ett 
kontrollsystem till att i allt mer utsträckning bli en viktig källa för kunskapsinlärning. En 
viktig funktion är även att fungera som ett socialt system som i sin design bidrar till att främja 
öppenhet, nätverkande och innovation i företaget. Intressanta KPI:er för ledningen att följa 
upp är parametrar som mäter hur medarbetaren bidrar till att skapa ett förtroendefullt klimat, 
kreativitet och goda relationer i projekten vilket stämmer väl med de värderingsprinciper som 
diskuteras i MAP-systemet hos Atea. 
 
Antalet KPI:er som konsulten uppger är relativt få. Detta stödjs av forskningen på området 
som förordar en avgränsning av antalet kritiska prestationsindikatorer. Det väsentliga är inte 
antalet parametrar som företaget väljer att mäta och följa upp utan det viktiga är istället att 
KPI:erna är relevanta och relaterade till den strategiska färdplanen (Todorovic et al, 2013) 
(Ittner och Larcker, 2009). KPI:erna motsvarar i detta fall företagets värderingsprinciper som 
enligt konsulten värderas tungt i organisationen. De är också relativt få till antalet. 
Prognosförmåga och genomförbarhet är några andra egenskaper som Todorovic et al (2012) 
anser vara viktiga för implementeringen. I detta fall fastställs konsultens personliga affärsmål 
i samråd med konsultchefen i den s.k. mapputredningen varefter uppföljning sker vid två 
tillfällen. 
 
Värderingsprinciper som viktiga kriterier bekräftas även av HR-chefen som anser att det är 
viktigt att medarbetarna delar organisationens värderingar. Laget före jaget är ett viktigt 
ledord inom företaget. Hon nämner bland annat medarbetarsamtalen som ett viktigt 
styrinstrument för att säkerställa att medarbetarna presterar och framförallt agerar utifrån 
organisationens värderingar. Den personliga utvecklingsplanen anser hon uppmanar 
medarbetaren att ta ett självständigt ansvar för sin egen utveckling och karriär inom företaget. 
Hon anser att det inte existerar en exakt utformad lagbundenhet i HR-processerna utan det är 
istället medarbetarens eget ansvarstagande, samarbetsförmåga och vilja att utveckla affärer 
som blir avgörande för företagets framgång. Hon nämner vidare att man inom HR arbetar 
långsiktigt med en employer-branding strategi där syftet är att förstärka de kulturella 
attributen i företagskulturen. 
 
Även verksamhetschefen framhåller lagarbete och förmågan till samarbete som en väsentlig 
prestationsindikator. Betydelsen av lagarbete som en värdegrund har även påverkat 
lönesättningen i organisationen. Bland annat har det resulterat i att företaget valt att frångå  
individuella bonusar till säljare. Tidigare hade man en mål-lön där endast 70 % var garanterad 
lön och resterande del prestationsbaserad. Detta lönesystem har ersatts av en fast lön och en 
gemensam bonus som grundar sig på kontorets resultat. Samma princip gäller för konsulterna 
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där lönen tidigare baserades på antalet debiterbara timmar vilket kunde resultera i stora 
löneskillnader mellan konsulterna. Enligt verksamhetschefen är debiteringsgrad, fakturering 
och interndebitering fortfarande viktiga centrala mått men det påverkar inte den individuella 
bonusen för konsulterna. Det nya bonussystemet tycker han är bra eftersom det stödjer en 
organisationskultur som uppmuntrar till samarbete och främjar en helhetssyn. Ett viktigt skäl 
till att lagarbete blivit ett så centralt värderingsmått för organisationen är att det är svårt att 
koppla en individs insats till ett resultat. Kunderna anlitar ATEA för att man har behov av 
kompetensen hos hela teamet. Framgången hos kunden anser han är ett resultat av den 
samlande kompetensen hos hela organisationen. 
 
I dagens affärsmiljö beskriver begreppet ”Integrerat Ledningssystem” bättre syftet med 
prestationsmätningssystem som en allt viktigare källa till samarbete mellan olika enheter och 
team för att skapa framgång (Bititci el al, 2012). De integrerade ledningssystemet anser han 
fokuserar i första hand på vad som mäts och som ligger i linje med den strategiska färdplanen. 
En uppfattning som bland annat även delas av Ittner och Larcker (2009) som betonar vikten 
av orsakssamband mellan affärsstrategier och prestationsmätning. Denna forskning finner vi 
även bevis för i empirin där såväl konsulten, HR-chefen och verksamhetschefen uppger 
laganda, graden av komplexitet och den egna viljan till kompetensutveckling som viktiga 
strategiska parametrar för att nå de affärsmål och ledningsstrategier som organisationen satt 
upp. 
 
Verksamhetschefen framhåller flera gånger svårigheten med att använda nyckeltal inom deras 
verksamhet. Ett skäl är graden av icke-standardiserade lösningar som är relativt stor. En annan 
anledning är kontorens geografiska spridning och skiftande kundstruktur som resulterar i olika 
krav på kompetens. Han anser vidare att det kan vara svårt att styra individer med flera olika 
nyckeltal eftersom ett bra resultat på ett nyckeltal inte behöver innebära att individen presterar 
bra på ett annat. Det är viktigt att inse att varje arbetsplats består av en samling individer och 
att varje individs agerande bildar en summa som är svår att mäta.  Detta uttalande bekräftas 
delvis av forskningen (Ittner och Larcker, 2009) som hävdar att flera nyckeltal kan försvåra en 
analys och uppföljning av verksamheten. Vidare speglar hans uppfattning de speciella 
förutsättningar som forskning på området ger uttryck för vid strategisk implementering inom 
denna typ av organisationer (Lövendahl och Revang, 1998), (Alvesson, 1999), (Mintzberg, 
1985), (Cray och Rose, 2013), (Hax och Majluf, 1991). Ittner och Larcker (2009) anser dock 
att gemensamt utarbetade metoder för att prestationsmätning lokalt skapar bättre 
förutsättningar för ledningen att kunna utvärdera om prestationer i verksamheten sker i linje 
med organisationens formulerade strategier och mål. Både verksamhetschefen och HR-chefen 
sätter stor tilltro till att det är de lokala cheferna som bär huvudansvaret för att implementera 
och följa upp de prestationskriterier som utformats för att uppnå organisationens mål och 
strategier.  
 
En parameter som idag inte utvärderas metodiskt är kundens bedömning av konsultens arbete. 
Konsulten själv har en naturlig dialog med kunden både före, under och efter själv projektet. 
Kundens åsikt anser han är viktigast för honom själv. Dock nämner varken konsulten, HR-
ansvariga eller verksamhetschefen att det sker någon strukturerad uppföljning av kundnöjdhet 
som ett underlag för utveckling och förbättring. Det kundunderlag som finns att tillgå inom 
organisationen är den dokumentation som alltid följer av varje kundprojekt. Här saknas alltså 
en KPI-parameter som kontinuerligt mäter och följer upp medarbetarprestationen ute hos 
kund.  
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Det är mycket viktigt att mäta kunders lönsamhet (Atkinson & Kaplan, 2011), (Kaplan, 2012), 
berömda 80-20 regeln gäller (Kumar och Rajan, 2009), (Joan Magretta, 2003) och det räcker 
inte att mäta nöjda kunder utan det krävs extremt nöjda kunder (Frederick Reichheld, 2004) 
(Jones & Sasser, 1995). 
 
Ett KPI som framhålls på företagets hemsida är EMI (engagerad medarbetar index). Dessa 
medarbetarundersökningar görs regelbundet. Konsulten nämner dock inte detta KPI i 
intervjun. 
 
5.3 Prestationsmätningssystem 
Konsulten uppger ett antal olika prestationsmätningssystem som affärskritiska för att kunna 
styra och följa upp verksamheten. MAP-systemet:s uppgift är att dokumentera och följa upp 
KPI:er som kan sägas vara svåra att mäta och följa upp kvantitativt. Exempelvis projektets 
komplexitet, laganda, förtroendeskapande samt den egna drivkraften till 
kompetensutveckling. 
 
Tidsrapporteringssystemet är ett annat prestationsmätningssystem där konsulten rapporterar in 
arbetade timmar. Denna information ligger sedan till grund för debiteringsgraden som mäter 
debiterade timmar i förhållande till antal tillgängliga timmar. Detta är ett kvantitativt KPI-
mått som är enkelt att mäta och följa upp både lokalt och centralt i organisationen. 
 
Övriga affärskritiska system som konsulten refererar till har som främsta uppgift att skapa 
öppna och omedelbara kommunikationsvägar mellan konsulten och dennes nätverk som i 
första hand är andra konsulter, leverantörer och företagets egen supportavdelning.  I första 
hand använder han Lync-systemet i kontakten med sitt nätverk, i andra hand telefon och i 
tredje hand e-mailen. Atea´s egen kommunikationsverktyg Atea Together används i sista 
hand. Skälet är att kommunikationen i detta system inte kan ske i realtid vilket han anser 
många gånger är affärskritiskt eftersom tiden är knapp. Atea Together och Lync-systemet har 
inte till uppgift att dokumentera och följa upp prestationer och kan därför inte betraktas som 
ett prestationsmätningssystem vilket däremot MAP-systemet och tidsrapporterings-systemet 
kan sägas vara. 
 
Mycket av forskningen framhåller utvecklingspotentialen hos prestationsmätning som 
väsentligt för om systemet skall kunna fungera som ett strategiskt affärsstöd vid utvärderingen 
av företagets prestationer. Idag anses det många gånger vara en outnyttjad resurs och 
kraftkälla till att genomföra affärsmål och strategier (Shaw et al, 1991).  Enligt konsultens 
redogörelse finns det idag inget system som kontinuerligt och strukturerat mäter exempelvis 
kundnöjdhet och kundlojalitet. Det kan också noteras att det inte sker en strukturerad mätning 
och uppföljning av exempelvis graden av komplexitet, laganda och kompetensspridning på 
lokal nivå som sedan kan studeras och följas upp centralt i organisationen. 
 
Det sker förvisso en lokal utvärdering på varje kontor via MAP-systemet. Frågan kvarstår 
dock hur ledningen kan ta del och utvärdera denna information och därigenom följa upp att 
medarbetarnas prestationer utvecklas i linje med de strategiska målen. Verksamhetschefens 
uttalande i likhet med HR-chefens antyder att det idag inte finns ett integrerat system där man 
på ledningsnivå kan analysera och följa upp prestationerna på lokal nivå. Kriterier utformade 
utifrån centrala värderingar utformas och kommuniceras ut från den centrala ledningen och 
HR-avdelningen men ansvaret för implementeringen av dessa kriterier och uppföljningen av 
prestationerna delegeras ut till respektive kontor. Detta stödjer i så fall uppfattningen att 
ledningssystemet inte används till sin fulla potential (Shaw et al, 1991).  
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Vissa forskare Kaplan & Norton, (1999), Kaplan och Norton, (2008a), betonar vikten av att 
utforma prestationsmätningssystem där det råder ett tydligt orsak-verkan samband mellan 
olika prestationsmått och företagets finansiella och strategiska affärsmål. Samtidigt uttrycker  
andra forskare Jensen, (2001), Nörreklitt et al, (2008) en farhåga att dessa sambandsmått kan 
tolkas alltför nitiskt och att ett givet antagande inte stämmer i alla lägen.  Detta 
motsatsförhållande kan möjligen förklara verksamhetschefens uppfattning att det är svårt att 
styra medarbetarna genom prestationsmätningssystem. 
 
6. Slutsats 
Med utgångpunkt i analysen anser vi att Atea använder ett sätt att styra företaget och en 
organisation som kan förstås både som en större konsultorganisation med standardiserade 
produkt- och tjänsteprocesser, samtidigt som ledningens och konsultchefernas uppmuntran till 
personligt ansvar överensstämmer väl med beskrivningen av en organisation där strategier 
utgår från kundbaserade projektgrupper. Konsultens beskrivning av sin arbetssituation och 
sina ansvarsområden anser vi på flera områden bekräftar bilden av en professionell 
tjänsteorganisation. Konsulten uppfattar sin arbetssituation som självstyrande där hans roll är 
att hela tiden föra den tekniska processen och kunddialogen framåt. Den strategiska 
kunskapen om kundens framtida behov utvecklas genom ständig interaktion både lokalt och 
centralt där prognoser över framtida efterfrågan utgår från medarbetarnas samlade intryck i 
organisationen. Medarbetarnas arbetsprestationer styrs och följs upp utifrån strategiska 
direktiv och värderingar där varje medarbetare uppmanas att samarbeta och agera 
kompetensspridare för att bygga upp den samlade kompetensen. Vidare sker löpande 
utvärdering kring i vilken utsträckning konsulten tar ett personligt ansvar i varje kundaffär. 
Att ta ett personligt ansvar innebär bland annat att hela tiden föreslå innovativa lösningar för 
kunderna. Verksamhetschefen anser att kunderna köper den samlade kunskapen i 
organisationen. 
.  
Vår uppfattning är att Atea idag använder relativt få prestationsindikatorer för att följa upp 
prestationen hos varje medarbetare. Viktiga prestationsindikatorer är laganda och personlig 
ansvar som följs upp parallellt med ekonomiska nyckeltal. Enligt konsulten är det viktigt hur 
man presterar och inte bara vad man presterar, värderingar som även HR-chefen och 
verksamhetschefen betonar som betydelsefulla. Detta empiriska resultat stödjer referens-
forskningen som förordar ett fåtal prestationsindikatorer för att effektivt kunna stödja och 
följa upp strategier inom professionella tjänsteorganisationer, eftersom dessa verksamheter 
oftast rymmer relativt komplexa processer som kan vara svåra att styra och följa upp.  
 
Vi noterar även att det idag saknas transparanta system för att följa upp nämnda prestations-
indikatorer på en central nivå. Idag genomförs prestationsmätning och uppföljning på 
respektive kontorsenhet där det operativa ansvaret ligger hos konsultchefen. Kontorschefen är 
övergripande ansvarig för att konsultcheferna genomför dessa uppföljningar. 
Verksamhetschefen anser att det är svårt att styra medarbetarna utifrån olika nyckeltal 
eftersom ett antagande inte alltid stämmer. Möjligen kan kontorsbonusen uppfattas som ett 
centralt styrmedel eftersom den fördelas ut till hela kontoret baserat på det gemensamma 
resultatet. Om varje medarbetare agerar utifrån organisationens strategiska värdegrunder som 
uppmuntrar laganda, personligt ansvar och kompetensspridning kommer detta 
förhoppningsvis även påverka den gemensamma bonusen positivt.  
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Många forskare förespråkar användandet av prestationsmätningssystem som sociala system 
som fungerar som kunskapsbanker med målsättningen att skapa en lärande och innovativ 
organisation. Vi anser att Atea idag har implementerat prestationsmätningssystem som främst 
används som ett diskussionsunderlag istället för ett system för central styrning och 
uppföljningen av strategier. I första hand uppfattar vi att prestationsmätningssystemet används 
som ett socialt och värdeskapande system som uppmuntrar till samarbete, lärande och 
nytänkande. Vi saknar emellertid ett centralt integrerat prestationsmätningssystem som 
registrerar och fångar upp hur medarbetarna agerar utifrån de uppsatta prestationskriterierna. 
Idag finns ett prestationsmätningssystem som lokalt mäter och följer upp medarbetarnas 
prestationer. Vår uppfattning är att det dock saknas ett integrerat system som på central nivå 
fångar upp hur den samlade kompetensen utvecklas i organisationen. Enligt Bititch et al 
(2012) är det viktigt att utforma ett integrerat prestationsmätningssystem som effektivt kan 
mäta och följa upp att organisationens kunskapskapital utvecklas i linje med organisationens 
strategiska färdriktning. Förvisso fastställs prognoser utifrån en samlad bedömning men vår 
åsikt är att det idag saknas ett system som registrerar och analyserar om organisationen 
presterar enligt dessa prognoser. Vi ser här att det finns en outnyttjad resurs hos ledningen att 
i större utsträckning mäta och följa upp kvalitativa prestationer ute i verksamheten.  
 
Shaw et al (1991) framhåller ledningens bristande ansvarstagande som en stor anledning till 
att många prestationsmätningssystem inte används till sin fulla potential utan istället blir en 
rutinmässig del i det årliga medarbetarsamtalen. Verksamhetschefens uppfattning att det är 
svårt att styra medarbetarna utifrån olika prestationskriterier anser vi delvis bekräftar denna 
uppfattning. Risken är att denna inställning leder till en suboptimering ute i verksamheten där 
kontorscheferna och konsultcheferna pliktskyldigt genomför de årliga uppföljningar av 
medarbetarprestationer, då det saknas ett integrerat ledningssystem som analyserar, följer upp 
och återkopplar verksamhetens prestationer. Vi tror därför att Atea har mycket att vinna på att 
ledningen och HR-avdelningen i större utsträckning tar ansvar över analysen och 
uppföljningen medarbetarnas prestationer i förhållande till ledningens strategier.  
 
Det spänningsförhållande som enligt Löwendahl och Revang (1998) finns naturligt mellan det 
unika kundprojektet och organisationens behov att utveckla övergripande strategiska kunskap 
anser vi snarare balanseras upp genom ett integrerat prestationsmätningssystem som både 
effektiviserar och engagerar såväl medarbetare som ledning i den strategiska utvecklingen av 
verksamheten. Detta kommer dock att kräva mycket analysarbete då effekterna av varje 
prestation enligt forskningen måste kunna härledas till företagets finansiella och strategiska 
affärsmål (Kaplan & Norton, 1999), (Kaplan & Norton, 2008a). Vår samlade tolkning av 
analysen är att det idag existerar en medveten återhållsamhet både hos ledningen och HR-
avdelningen att använda och utveckla ett integrerat ledningssystem som tydligt länkar 
medarbetarnas prestationer till organisationens mål och strategier. Istället sätter man i första 
hand sin tilltro till att ett prestationssystem baserat på organisationens värdegrunder skall leda 
fram till att affärsstrategier genomförs ute i verksamheten. 
 
Vår slutsats är att det idag finns en outnyttjad potential i att utveckla och integrera ett 
prestationsmätningssystem med förmågan att fånga upp det oftast komplexa sambandet 
mellan prestationer och strategier som råder inom professionella tjänsteorganisationer. 
Baserat på forskning anser vi att valet av prestationsindikatorer bör ske i samråd med 
medarbetarna ute i organisationen. Ledningen måste dock vara ytterst ansvarig och fortsatt 
delaktig i analysen och uppföljningen av dessa prestationskriterier för att implementeringen 
skall fungera. Detta förutsätter ett integrerat och transparant ledningssystem för 
prestationsmätning. 
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Bilaga, Intervjuguide 
 
Hur är ni organiserade och hur skulle du beskriva Ert arbetssätt? 
 
Beskriv syftet med Ert prestationsmätningssystem och vilken betydelse det har för den 
strategiska implementeringen? (Med strategisk implementeringar menar vi genomförandet av 
formulerade strategier.) 
 
Vilka kritiska prestationsindikatorer (KPI) det vill säga vilka affärskritiska nyckeltal använder 
ni för att följa upp Era strategiska affärsmål?  
 
Hur mäter Ni och följer upp dessa nyckeltal i verksamheten? 
 
Hur implementeras dessa nyckeltal i prestationsmätningssystemet? 
 
Finns det nyckeltal som inte är lämpliga för uppföljning i ett prestationsmätningssystem? 
 
Anser ni att Ni använder prestationsmätningssystemet fullt ut för att genomföra och följa upp 
strategier? 
 
Är både ledning, HR, konsulter och säljare involverade i den strategiska implementeringen 
och hur använder ledning och HR respektive konsulter och säljare prestations-
mätningssystemet? 
 
 


