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Syfte:  Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse och 

kunskap gällande de kriterier som skapar relevanta prestationsmått 
och som används i vinstdrivande företag. Vidare är syftet att 
undersöka om tidigare forskares föreslagna kriterier för 
prestationsmått uppfylls och om dessa kriterier är tillräckligt 
relevanta. 

  
Metod:  Denna studie utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt för att på 

detta sätt få en djupare förståelse gällande vårt syfte och vår 
frågeställning. Vi började med att samla in tidigare forsknings- 
förslag på kriterier för prestationsmåtts framtagande. När detta var 
klart utformade vi intervjufrågor som byggde på dessa kriterier 
och genomförde intervjuer med personer i ledande befattning som 
ansvarade för ett flertal av företagens prestationsmått. Den 
insamlade empirin bygger således på den teoretiska referensramen. 
Intervjuerna analyserades gällande huruvida tidigare föreslagna 
kriterier för prestationsmått uppfylldes eller inte samt om dessa 
kriterier numer kan anses relevanta. 

 
Slutsatser:  Efter genomförda intervjuer och analyser framkom att det finns 

stora brister främst gällande uppfyllandet av kriterierna för de 
icke-finansiella prestationsmåtten och ett förslag framförs gällande 
att företagen borde sträva efter branschöverskridande och 
standardiserade mått med klara regler för hur dessa skall redovisas. 
Vidare föreslås en ny modell gällande kriterier för prestationsmått 
samt vidare forskning i ämnet efterlyses.



Title:  Criteria for performance measures – A study in the construction 
industry 

 
Authors:   Markus Holmgren 

Shiva Loghmani 
 
Supervisor:   Anders Wrenne 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course:   Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose:  The purpose of this study is to contribute to a better understanding 

and knowledge regarding the criteria that create relevant 
performance measures that are used in commercial firms. An 
additional purpose is to investigate whether previous researchers 
proposed criteria for performance measures are met and if these 
criteria are sufficiently relevant. 

 
Method:  This study is based on a qualitative approach, in this way to get a 

deeper understanding about our purpose and our question. We 
began by collecting previous researchers suggestions regarding 
criteria for performance measures. When this was done we 
designed interview questions based on these criteria and conducted 
interviews with senior managers responsible for a number of the 
corporate performance measures. The interviews were analyzed 
regarding whether previously proposed criteria for performance 
measures are met or not and whether these criteria now can be 
considered relevant. 

 
Results:  Following the completion of interviews and analysis it was 

revealed that there are major deficiencies especially regarding the 
fulfillment of the criteria for non-financial measures and a 
proposal is put forward that claims that companies should strive 
for cross-industry and standardized measures with clear rules on 
how these should be reported. Furthermore, we propose a new 
model for performance measures criteria and call for further 
research on the subject. 
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I detta kapitel beskrivs prestationsmåttens utveckling och en allmän diskussion förs kring deras 
relevans. Vidare framförs några synpunkter samt kritik mot prestationsmått. Kapitlet avslutas 
med de problem som önskas belysas och som i frågeformuleringen ytterligare specificeras. 
Vidare förklaras syftet till varför ämnet är värt att undersökas och därefter följer de 
avgränsningar som gjorts i undersökningen. 
 

Det finns många villkor som måste tillgodoses för att ett företags överordnade mål, långsiktig 
fortlevnad, skall kunna uppnås (Jensen 2001). Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009)  antas 
företag sträva efter vinstmaximering och därmed är vinsten ett uttryck för effektivitet. Ett sätt 
att ha koll på detta är användandet av prestationsmått. 
 
Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen har lett till att företag allt snabbare måste 
reagera på sin omgivning. Den globala ekonomin har ändrat internationella företags 
tillvägagångssätt för att uppnå finansiell framgång (Stevrin 1991, Dossi och Patelli 2010). 
 
Under 90-talet blomstrade ekonomistyrningen på grund av att ekonomistyrningspraxisen i USA 
under 80-talet kom till en återvändsgränd. Före 1980 låg betoningen på finansiella mått såsom 
vinst, avkastning och produktivitet. Runt 1980 förändrades världsmarknaden och företagens 
ökade kunskapsbehov kom att uppmärksammas. Företag i USA tappade marknadsandelar till 
konkurrenter i andra länder vilka kunde erbjuda varor med högre kvalitet till lägre kostnader. 
För att återta konkurrenskraften tvingades företagen i USA att ändra sina strategier från 
lågkostnadsproduktion till bland annat kvalitet, flexibilitet och pålitlig leverans. Dessa 
förändringar gjorde att de traditionella prestationsmåtten inte fullt ut räckte till och att 
utvecklingen av nya prestationsmått behövdes (Nilsson, Olve och Parment 2010, Bititci, Turner 
och Begemann 2000, Ghalayini och Noble 1996, Srimai et al 2011). 
 
Även Kaplan och Johnson (1987) framförde kritik mot den kortsiktiga ekonomistyrningen där 
kortsiktiga finansiella prestationsmått främst stod i fokus. Detta hävdade de skapar ett 
kortsiktigt fokus på kostnadsreducering istället för att se till företagets överlevnad. 
 
Trenden på 90-talet gick mot en ekonomistyrning som mer betonade strategi och kund-
orientering. För att bli mer strategiskt tvingades man att förändra prestationsmåttsystemen och 
bredda dessa till att även innefatta bland annat innovationer, kund/marknad och intellektuellt 
kapital (Srimai et al 2011, Bititci, Turner och Begemann 2009). 
 
Enligt Stevrin (1991) har vi gått från att vara ett industrisamhälle till att mera definieras som ett 
informations-, service- och kunskapssamhälle. Den hårdnande konkurrensen har lett till att 
betydelsen av att mäta företagets prestationer har ökat och för att detta skall vara möjligt 
behövs relevanta mått för att mäta framgång, både finansiellt och icke-finansiellt. Detta innebär 
enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) att antalet prestationsmått ökat i omfattning eftersom 
företagen sällan tar bort mått då de tillsätter nya. 
 
I denna studie görs antagandet att det i större och personalintensiva vinstdrivande företag 
används fler prestationsmått jämfört med små företag med få anställda. 
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Enligt Svenska Akademiens Ordbok (1998) betyder ordet ”prestation” fullgörande, utfört 
arbete, utmärkt arbete, insats och dylikt. Catasús et al (2008) beskriver ett prestationsmått som 
ett sammanfattande numeriskt värde som syftar till att beskriva ett förhållande som är av 
intresse. 
 
Exempel på prestationsmått är kostnaden, tiden och kvaliteten på prestationen. Enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) är andra benämningar för prestationsmått nyckeltal, styrmått och 
kritiska prestationsindikatorer (KPI). 
 
En av orsakerna till att finansiella och icke-finansiella prestationsmått har ökat i betydelse kan 
bero på att det tycks vara lättare att övertyga andra med hjälp av siffror. Man upplever att de 
som redovisar kvantitativt har en större kunskap än de som bara använder ord. Ytterligare en 
fördel med sifferredovisning är att man reducerar komplicerade resonemang vilket ger mer 
information på ett mindre utrymme (Holmblad Brunsson 2005). 
 
Grunden för begreppet relevanta mått är att de mäter det som är tänkt att mätas. Därför handlar 
relevans om att underlätta för beslutsfattare att kunna ta korrekta beslut och därmed påverka 
deras beteende (Riahi-Belkaoui 2000). 
 
Nilsson, Olve och Parment (2010) skriver att debatten gällande prestationsmåttens relevans har 
bidragit till att nya och förbättrade ekonomistyrningsmodeller har tagits fram där den ena 
kategorin av modeller utgår från den traditionella och redovisningsbaserade ekonomistyrningen 
som kompletteras med andra finansiella mått utifrån marknadsvärden och aktiekurs. Tack vare 
dessa mått fokuseras även på nuläget och framtid och inte enbart på det som varit. Den andra 
kategorin av modeller utgår främst från icke-finansiella mått som i stor utsträckning används av 
ansvariga inom marknad, personal, produktion och kvalitet. 

För att prestationsmått skall vara verkningsfulla krävs att de skall uppfylla ett antal kriterier för 
att uppnå relevans. Catasús et al (2008) betonar bland annat vikten av att inte ha för många 
prestationsmått och Ax, Johansson och Kullvén (2009) talar om att måtten skall upplevas 
motiverande och möjliga att påverka. Jensen (2001) å sin sida förespråkar ett enda 
prestationsmått för värdemaximering. 
 
En allmänt vedertagen metod för att få fram relevanta prestationsmått togs fram av Doran 
(1981). Han benämner dessa SMART-kriterierna. SMART är en förkortning som står för 
Specific, Measurable, Attainable, Relevant och Time-bound, vilket på svenska brukar 
benämnas Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. 

SMART-kriterierna togs fram för över 30 år sedan och under denna tid har bland annat icke-
finansiella prestationsmått ökat väsentligt i antal. Även om vissa ansatser gjorts för att 
vidareutveckla kriterier för fastställande av prestationsmått så är enligt Shahin och Mahbod 
(2007) SMART-kriterierna fortfarande de som nämns mest i litteraturen och forskningen. 
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Man kan dock fråga sig om prestationsmåtten av idag uppfyller samtliga kriterier som forskare 
sedan tidigare tagit fram. Informationssamhället, betoningen på intellektuellt kapital, den 
hårdnande konkurrensen och kraven på ökad insyn i företaget kan ha medfört att tidigare 
kriterier för prestationsmått inte längre är tillräckliga. 
 
Vid vår förstudie hittas inga nya samlade begrepp för framtagning av prestationsmått. Vi finner 
heller inte speciellt mycket forskning kring vilka kriterier som skall vara gällande för 
fastställande av prestationsmått. Således kan man fråga sig vilka kriterier man idag använder 
för sina prestationsmått samt om det finns skillnader avseende om kriterierna uppfylls beroende 
på om måtten är finansiella eller icke-finansiella. 

I vilken utsträckning uppfyller de prestationsmått som används i vinstdrivande företag tidigare 
föreslagna kriterier för prestationsmått och är dessa kriterier relevanta i dagsläget? 

Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse och kunskap gällande de kriterier 
som skapar relevanta prestationsmått och som används i vinstdrivande företag. Vidare är syftet 
att undersöka om tidigare forskares föreslagna kriterier för prestationsmått uppfylls och om 
dessa kriterier är tillräckligt relevanta. 

De kriterier vi kommer att undersöka är sådana som tidigare forskare lyft fram som relevanta 
för prestationsmått i allmänhet. De prestationsmått som ingår i studien är sådana som främst 
ingår i företagens övergripande affärsplaner. Avgränsningen i denna studie görs genom att 
undersöka stora vinstdrivande företag inom byggsektorn. 
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I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att försöka finna svar på det 
formulerade problemet, samt för att samla in och sammanställa empirisk data och befintlig 
teori. Vidare diskuteras den kritiska granskningen av såväl insamlad data som den egna 
metoden. 

Denna uppsats tar sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken. Denna, till skillnad 
från positivismen, ligger till grund för kvalitativ metodteori. Syftet med vårt val är att kunna 
tolka och dra slutsatser utifrån respondenternas upplevelser. Det är viktigt att ha i åtanke att 
tolkningen av resultatet styrs utifrån den som genomför undersökningen samt att det kan vara 
svårt att skilja mellan vad som är ren fakta och de inblandades värderingar. Inriktningen är 
således subjektiv och kräver engagemang och öppenhet samt att den bygger på egna tankar och 
tidigare erfarenheter (Lundahl och Skärvad 2011). 
 

Tabell 1 Omarbetad, Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006 

I och med valet av en hermeneutisk utgångspunkt faller det sig naturligt att undersökningen 
främst kommer vara av kvalitativ natur, se tabell 1. Genom intervjuer önskar vi ge 
respondenterna en ökad möjlighet och ett större utrymme till att ge sin syn på våra frågor 
gällande prestationsmått. 
 
Eftersom frågorna delvis kommer vara öppna kan vi också få information som hade varit 
svårare att fånga upp vid en kvantitativ analys som används mer i statistiskt syfte (Dyer 1995). 

Vår undersökning kommer delvis vara av deskriptiv form men även innehålla en utvärderande 
del. Genom intervjuer vill vi få inblick i och nyanserade beskrivningar av respondenternas 
uppfattning gällande kriterier för prestationsmått samt analysera om dessa uppfylls och anses 
tillräckliga. Meningen är att få de intervjuade att på ett öppet sätt berätta om sina upplevelser 
och tankar kring de aktuella frågorna. Fokus ligger således på deras beskrivningar och vår 
uppgift blir sedan att försöka tolka dessa svar och dra egna slutsatser (Kvale och Brinkmann 
2009). 
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I samband med att vi kom fram till syftet med studien tog vi kontakt med större företag för att 
efterhöra i vilken omfattning de använder sig av prestationsmått. Där framkom att dessa företag 
hade flera hundra prestationsmått men någon exakt siffra kunde inte återges. Vi undersökte 
vidare möjligheten att kunna genomföra vår studie inom dessa företag. Slutligen beslöt vi oss 
för att undersöka ett par större företag inom en och samma bransch. Då vi presenterade vårt 
förslag på studie visade även de tillfrågade ett intresse för ämnet. 
 
Vi har genomfört två provintervjuer med personer i ledande befattning inom företagen för att 
på så sätt få reda på om frågorna är relevanta och svaren möjliga att analysera. De genomförda 
provintervjuerna ingår inte i analysen. I samband med provintervjuerna utarbetade vi en 
intervjuguide som intervjuaren kunde hålla sig till och därmed pricka av att samtliga ämnen 
blev belysta. 
 
En intervjuguide är som ett slags manus för att mer eller mindre strukturera upp intervjuns 
förlopp och skickades innan intervjutillfället till de berörda respondenterna för att de på så sätt 
skulle kunna förbereda sig och ha tid att reflektera över frågorna. Denna guide kan vara exakt 
formulerade frågor eller vara mer av en översikt över de aktuella ämnena och förslag på frågor 
som är mer passande angående halvstrukturerade intervjuer (Bryman och Bell 2005). 

Då vi vill studera kriterier för prestationsmått ansåg vi att större personalintensiva och 
vinstdrivande företag är mest lämpliga för vår studie eftersom dessa företag har fler 
prestationsmått jämfört med mindre företag med endast ett fåtal anställda. 
 
Vi har valt byggbranschen då den är en bra indikator på det ekonomiska läget i samhället i 
allmänhet och då den är konjunkturkänslig (Boverket 2012). Byggbranschen står för ca 8 % av 
Sveriges BNP (Sveriges Byggindustrier 2011) och då den är personalintensiv och även 
kapitalintensiv är prestationsmåtten i denna bransch intressanta även ur samhällsekonomiskt 
perspektiv eftersom deras framgångar påverkar landet och dess invånare i en stor utsträckning. 

För att få så bra uppfattning som möjligt och för att kunna analysera våra frågeställningar har 
bedömningen gjorts att det är lämpligt att vända sig till ett par av Sveriges större byggföretag, 
både gällande omsättning samt personal. 

Vi har vänt oss till personer som på olika sätt är ansvariga för finansiella och icke-finansiella 
prestationsmått. Dessa personer befinner sig på olika befattningar på Sverigenivå. Detta görs 
för att på så sätt få ett bredare perspektiv och eventuellt olika synpunkter gällande kriterierna 
för prestationsmått. Deras olika positioner i företagen, deras olika ansvarsområden gällande 
ekonomi eller personal i kombination med deras individuella erfarenheter anser vi därför vara 
av stor vikt för studien. 
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För att få mer allmän kunskap gällande området prestationsmått har vi gjort sökningar i 
databaser via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekskatalog och i företags årsredovisningar, 
deras hemsidor samt i material som företagen skickat till oss. Tack vare vetenskapliga artiklar 
har vi fått tips på ytterligare artiklar och böcker som vidare har ökat vår nyfikenhet och även 
hjälpt oss att komma fram till vår frågeformulering. Vi har även besökt Stockholms Stads 
Bibliotek för att hitta relevanta böcker och även för att söka artiklar. 
 

Primärdata (Andersen 1998) har samlats in genom intervjuer som gjorts med personer i olika 
befattningar och som på olika sätt är ansvariga för prestationsmått av diverse slag. I vår studie 
består sekundärdata (Andersen 1998) av processdata i form av kurslitteratur, företagsrapporter, 
företagens hemsidor och främst böcker om ekonomistyrning. Via deras angivna referenser och 
källor har vi sökt oss vidare och hittat ytterligare information och insikter. Vi har också använt 
bokföringsdata i form av årsredovisningar och övrigt bokföringsmaterial som företagen 
tillhandahållit oss. Vidare används forskningsdata i form av vetenskapliga artiklar där vi bland 
annat använt oss av databaser via Blekinge Tekniska Högskola för att söka relevanta artiklar. 
Bland de använda databaserna kan Business Source Premiere nämnas. 
 
De sökord som vi använt oss av är bland annat ”Key Performance Indicators”, ”Performance 
measurement”, ”Non financial Indicators”, ”Relevance” och ”Criteria” i olika kombinationer. 

Vår studie tar främst en induktiv ansats då vi antar en hermeneutisk vetenskapsteori och utifrån 
genomförda intervjuer har försökt att sluta oss till en viss princip för prestationsmåttens 
kriterier, se tabell 1. Basen ligger således i respondenternas uppfattning om fenomenet 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006). 
 
Eftersom studien även har utgått från teoretiska grunder och då vissa slutsatser också dragits 
från generella teorier finns även inslag av det deduktiva angreppssättet i studien. Det är vanligt 
i utredningsarbete och i forskningar att använda sig av en kombination av det induktiva och det 
deduktiva angreppssättet vilket kallas för abduktion (Alvesson och Sköldberg 2008). 

Vi har i vår studie valt att genomföra en kvalitativ undersökning genom semistandardiserade 
intervjuer för att på så sätt få fram svar som är mer uttömmande och nyanserade (Bryman och 
Bell 2005, Lundahl och Skärvad 2011). 
 
De frågor som vi har utarbetat inför intervjuerna bygger på de samlade kriterierna som vi 
sammanställt i tabell 2. Dessa kriterier är de som tas upp i teoriavsnittet och är sådana som 
tidigare forskare tagit fram som viktiga. 
 
Inför intervjuerna i vår studie bestämde vi ett antal frågor som gavs till samtliga respondenter 
men i vissa fall bad vi dem utveckla svaren och därefter följde vi upp dessa med följdfrågor. 
Intervjun kan således anses vara semistandardiserad eftersom vi inte ställde exakt samma 
frågor till var och en av respondenterna samt att det fanns möjlighet till extra frågor för att 
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förtydliga sådant som kom fram under intervjun. På detta sätt fick vi mer uttömmande och 
nyanserade svar vilket vi föredrog då vi inte haft som ambition att kvantifiera svaren. 

Vi har genomfört fyra djupintervjuer med personer i ledande befattningar som haft ansvar för 
både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. Intervjuerna spelades in i sin helhet och 
sammanfattades direkt efteråt i skriftlig form. Eftersom samtliga respondenter befann sig på 
olika orter och var mycket på resande fot, genomfördes intervjuerna via telefon. Vi valde att 
spela in intervjuerna för att på så sätt kunna fokusera helt på intervjun och slippa göra 
anteckningar under tiden. I och med att vi spelade in intervjuerna och på var sitt håll sedan 
lyssnade igenom dessa har vi försökt att undvika missuppfattningar vid sammanställningen av 
intervjuerna. 

Vi har i vår studie valt att anonymisera företagen och därmed respondenterna. Detta därför att 
vi under våra provintervjuer märkte att en del av våra frågor uppfattades av respondenterna 
som obekväma att besvara. 
 
Genom att studien anonymiserades underlättades intervjuerna eftersom respondenterna 
upplevde att de lättare kunde uttrycka sina egna åsikter och att de lättare kunde lämna ut 
material som annars kan betraktas som känsligt eller kontroversiellt (Lundahl och Skärvad 
2011). 

Då vår studie främst är av kvalitativ natur har vi strävat efter så hög validitet som möjligt 
genom att lägga fokus på studiens relevans och giltighet. Giltigheten kan sägas bestå av att vårt 
teoretiska resonemang stämmer överens med empirin. Relevansen å sin sida handlar om hur 
relevant vårt empiriska urval är för att kunna ge svar på vår frågeställning (Lundahl och 
Skärvad 2011). 
 
Gällande giltigheten i vår studie har vi utgått från de kriterier som tidigare forskning lyft fram. 
Vi har undersökt de kriterier som idag är gällande för prestationsmått, om dessa överens-
stämmer med tidigare framtagna kriterier och om dessa kriterier är relevanta. Gällande 
relevansen i vårt urval har vi gjort ett medvetet val att undersöka större vinstdrivande företag 
inom byggbranschen då vi via vår förstudie fick information om att de har många prestations-
mått. Vidare har vi intervjuat personer som har ansvar för prestationsmått varvid vi hävdar att 
studien har en rimligt god relevans för att uppnå validitet. 
 
Eftersom studien bygger på tolkningar av de intervjuades svar är vi medvetna om att detta ur ett 
reliabilitetsperspektiv är ett problem då det kan finnas en risk att respondenterna vill ge den 
”korrekta” och ”officiella” bilden av sitt arbete och därför inte utgår från sina egna åsikter och 
tolkningar. Vi har försökt undvika detta genom att anonymisera både företag och respondenter. 
Även intervjutekniken och arbetet efter intervjuerna, exempelvis transkriberingen kan ha 
påverkan på reliabiliteten vilket vi är medvetna om (Kvale och Brinkmann 2009). 
 
För att intervjuerna skall ske på ett så likvärdigt sätt som möjligt har vi låtit en av oss föra 
samtalet i samtliga intervjuer. Direkt efteråt har transkriberingen genomförts och sedan har vi 
på var sitt håll gått igenom svaren, oberoende av varandra. 
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Då vi redan vid utformningen av frågorna och vid intervjuerna har haft vissa föreställningar 
och egna åsikter finns det risk att vi omedvetet påverkat respondenten att svara på ett visst sätt. 
Vår ambition har dock varit att undvika ledande frågor och sträva efter opartiskhet både vid 
intervjutillfällena och vid sammanställningen av materialet efteråt. 
 
Vi har valt intervjuform då denna form enligt Andersen (1998) i jämförelse med enkäter ger en 
högre svarsfrekvens och det finns möjlighet att få mer djup i svaren. I jämförelse med enkäter 
anser också Andersen (1998) att svaren är mer valida och att det är en större garanti för att det 
är den utvalde respondenten som verkligen besvarar frågorna. 
 
I och med valet av djupintervjuer och då respondenterna är få till antalet bör viss försiktighet 
iakttas gällande generaliseringar till vinstdrivande företag i allmänhet. Dock anser vi att studien 
kan ge en indikation på hur det ser ut i större företag, framförallt inom byggbranschen. Vi 
efterlyser här vidare forskning. 

Det gäller att man har ett kritiskt förhållningssätt vid användande av sekundärdata då de kan 
vara partiska, vinklade och ofullständiga (Lundahl och Skärvad 2011). Vi har kontinuerligt 
under hela vårt arbete kritiskt granskat och ifrågasatt de källor och litteratur som vi använt oss 
av. Då egna åsikter, tolkningar och värderingar kan påverka och vinkla en källgranskning gör 
vår medvetenhet om detta att det så gott det går har undvikits. Vi har även strävat efter att ha så 
uppdaterad information som möjligt. 
 
Gällande primärdata som består av våra intervjuer har vi strävat efter objektivitet och öppenhet. 
Då vissa frågor kan ha uppfattats som känsliga för respondenterna är vi medvetna om att det 
funnits en risk att vissa svar inte varit helt sanningsenliga eller gett en komplett bild. 
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I detta kapitel beskrivs balanserat styrkort som är bland de mest omskrivna prestations-
måttsystemen samt olika principer, kategorier och för- och nackdelar med prestationsmått. 
Vidare följer i kapitlet en redovisning av tidigare framtagna kriterier för prestationsmått vilket 
avslutas med en sammanställning av dessa. 

Kaplan och Norton (1992) utvecklade ett integrerat prestationsmåttsystem för strategiska, 
operativa och finansiella mått som de kallade balanserat styrkort. De använde sig i sin modell 
av fyra perspektiv nämligen det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet 
samt förnyelse- och utvecklingsperspektivet för att göra ekonomistyrningen mer strategiskt 
orienterad. Syftet var att främja lärandet om företagets kritiska framgångsfaktorer. 
 
Det balanserade styrkortet har främst två styrkor. För det första sammanfattas många till synes 
skilda konkurrensfördelar inom ett företag i en samlad rapport. För det andra hindrar det 
suboptimering, det vill säga att man motverkar att hänsyn tas endast till sin egen avdelning utan 
att se till företagets bästa. Detta görs genom att chefer tvingas beakta alla operativa åtgärder på 
samma gång (Ghalayini och Noble 1996). 
 
Bland de nackdelar som förknippas med balanserat styrkort är att helhetsperspektivet riskerar 
att försvåras då man snarare sett en ökning av antalet prestationsmått i samband med införandet 
av systemet. Modellen har också kritiserats för att den tenderar att bli alltför toppstyrd 
(Johanson och Skoog 2007). 

Realiserbarhetsprincipen enligt Lundberg (2009) säger att grundläggande aspekter att ta hänsyn 
till vid användandet av prestationsmått är att måtten är mätbara och realistiska. Det innebär att 
man skall mäta det som verkligen går att mäta samt att det skall gå att realisera nyttan med 
måtten. Det är således viktigt att måtten går att omsätta i praktiken och inte bara utgår från 
teoretiska resonemang. 
 
Spårbarhetsprincipen innebär enligt Lundberg (2009) att resultatet av en mätning skall gå att 
spåra till den förändring som genomförts, det vill säga att mätningarna skall vara reliabla. I 
vissa fall är spårbarheten helt uppenbar medan den kan ifrågasättas i andra fall, speciellt om det 
går lång tid mellan förändring och faktisk mätning. 
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Catasús et al (2008) delar in prestationsmåtten i sex olika kategorier utifrån deras syfte: 
• Lärande prestationsmått. Ett viktigt syfte med prestationsmåtten är att de ska lära oss 

förstå sammanhanget mellan olika händelser och därmed öka förståelsen och 
acceptansen. Ett exempel är om friskvård leder till mindre sjukfrånvaro. 

• Kontrollerande prestationsmått. Många prestationsmått har en varnande eller 
alarmerande funktion och det är egentligen bara avvikelserna som är av intresse. 
Dessa prestationsmått förutsätter att det finns en norm för jämförelse och idealet med 
begränsat antal är inte viktigt gällande dessa mått. Exempel på sådana mått är 
kvalitetskontroller och korttidsfrånvarotillfällen per anställd. 

• Belöningsprestationsmått. Prestation kan ligga till grund för belöningar. Gällande 
dessa mått är det ännu viktigare att måtten går att påverka, att de är lätta att verifiera 
och svåra att manipulera. Exempel på sådana mått är kortare servicetider under 
antagandet att detta leder till en högre behovstäckning. 

• Mobiliserande prestationsmått. Dessa prestationsmått handlar om att skapa ett 
gemensamt fokus så att resurserna mobiliseras. Kriterier som är av stor vikt för dessa 
mått är att de ska vara lätta att förstå, lätta att förbättra värdet på, ett område där de 
flesta känner delaktighet i samt vara i ett begränsat antal. Exempel på sådana är mått 
som bygger på företagens nollvisioner. 

• Legitimerande prestationsmått. Organisationen kan sträva efter att visa ett legitimt 
yttre genom att uppfylla de förväntningar som finns utifrån på rapportering och 
undvika kritik. Exempel på sådana är miljörelaterade mått. 

• Extern rapportering. Prestationsmått som används av företaget för att synliggöra och 
kommunicera med omvärlden. Exempel på sådana mått är när man beskriver en 
attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter gällande personalmarknaden och 
hållbarhet och långsiktighet i verksamheten. 

Enligt Eccles (1991) och Abdel-Maksoud, Dugdale och Luther (2005) finns det en tendens hos 
redovisningschefer att ha en alltför finansiell syn som kan leda till obalans gällande antal 
prestationsmått. Holmblad Brunsson (2005) anser vidare att vid utformningen av 
prestationsmått finns en risk att de blir överambitiösa och att de som ska använda dem inte 
förstår sig på dem. De som får ansvar för att justera prestationsmått får också ett stort 
inflytande över resultaten men de som ska använda dem kan tappa greppet. 
 
Finansiella mått kan också skapa ett avstånd mellan ledning och övriga medarbetare och 
därmed finns det risk att företagets olika funktioner strävar åt var sitt håll vilket leder till att det 
långsiktiga värdeskapandet i organisationen reduceras (Johanson och Skoog 2007). 
 
Ghalayini och Noble (1996) radar upp ett antal nackdelar med att endast använda sig av 
finansiella mått. De poängterar bland annat att finansiella rapporter sker månadsvis vilket gör 
att de eftersläpar och därmed anses vara för gamla redan då de kommit ut. Finansiella rapporter 
är också svåra att förstå för medarbetarna. Vidare kräver de en hel del data vilket många gånger 
är dyrt att få fram. Ghalayini och Noble (1996) säger också att arbetare kan tveka att prestera 
till sitt maximum om de anar att målen inför nästa period kommer sättas högre än den förra om 
dagens resultat har visat förbättring. Vidare hävdar de att kunders efterfrågan har förändrats. 
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Billiga varor är inte längre den viktigaste faktorn vid konkurrens. Istället bör företagen numer 
koncentrera sig på bland annat kvalitet, kundservice och flexibel kapacitet. 
 
Enligt Hussain (2004) är främsta anledningen till att företaget ska använda sig av icke-
finansiella mått att de anses vara bättre indikatorer på företagsledningens arbete och även 
underlättar för personalen att få grepp om vad som krävs för att uppnå de strategiska målen. 
 
Antalet icke-finansiella mått har ökat i omfattning de senaste årtiondena. Dock poängteras att 
trots det ökade antalet mått är det fortfarande många företag som inte inser deras vikt och inte 
heller det samband som råder mellan deras användning och påverkan samt förbättringar av 
lönsamheten. Ett problem med icke-finansiella mått är att identifiera vilka mått som skall 
användas. För många mått är både kostsamt och tidskrävande och för att undvika detta bör en 
noggrann analys göras för hur målen kan mätas på ett effektivt sätt. Valet av icke-finansiella 
mått grundar sig idag till stor del på gissningar och därför fyller de inte sin fulla potential 
(Ittner och Larcker 2003). 

För över 30 år sedan tog Doran (1981) fram SMART-modellen som än idag är den mest 
citerade modellen gällande kriterier för prestationsmått. I Dorans modell som publicerades i en 
kort artikel finns ingen djupare förklaring till vad förkortningarna Specifikt, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt och Tidsatt står för. Shahin och Mahbod (2007) har i sin tur strävat efter 
att förtydliga innebörden av dessa SMART-kriterier. De sammanfattar modellen enligt 
följande: 
 

Specifikt, vilket innebär att måttet skall vara tydligt och konkret så att alla inblandade 
förstår vad som skall uppnås samt att det då är mycket enklare att hålla någon ansvarig 
för prestationen. 

Mätbart, vilket innebär att det går att avgöra i vilken utsträckning målet är uppnått. För 
att kunna tydligt fastställa om målen har uppnåtts, bör målen vara klara och tydliga. 

Accepterat, vilket innebär att de som berörs av prestationsmålet faktiskt accepterar det 
som ett mål att sträva efter. Kommunikation med de inblandade underlättar oftast 
acceptansen. Att sätta ett mål är en balans mellan uppnåelighet och utmaning. 
Realistiskt, vilket innebär att målet skall gå att uppnå. Ett mål skall därför inte vara en 
vision eller ett idealtillstånd. Det är möjligt att ett fastställt mål är uppnåbart men inte 
realistiskt i den enskilda arbetsmiljön. 

Tidsatt, vilket innebär att det anges när ett visst resultat ska vara uppnått. Målet bör ha 
en tidsram för färdigställande som på så vis tillhandahåller en struktur och en 
övervakning av utvecklingsprocessen. 
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  Figur 1 SMART-modellen omarbetad, Doran 1981 

Enligt Doran (1981) är det viktigt att betona att den föreslagna förkortningen av dessa kriterier 
inte innebär att varje skriftligt mål kommer att uppfylla alla dessa kriterier men ju närmare vi 
kommer SMART-kriterierna som en riktlinje, ju smartare kommer våra mål att bli. 

Ett flertal forskare har de senaste åren föreslagit ett antal kriterier för prestationsmått.    
Chan och Chan (2004) säger att datainsamlingen skall vara så enkel som möjligt. För effektiva 
prestationsmått krävs att de är accepterade, förstådda och att det finns en ägare till varje mått. 
Vidare skall måtten vara enkla att utforma, enkla att uppdatera samt tillgängliga. 
 
Olika uppsatta mål ger enligt Shahin och Mahbod (2007) vägledning för varje företags arbete 
och att arbeta med att ta fram bra mål är en av organisationens viktigaste uppgifter. Det finns 
många fördelar med att sätta mål men främst handlar det om att få jobbet gjort inom den 
tidsram som är satt. Med hjälp av prestationsmått och kompetensen inom företaget försöker 
man nå dessa mål. 
 
Catasús et al (2008) påpekar att man bör ha i åtanke att prestationsmått inte helt kan fånga 
verkligheten inom ett företag utan de är förenklingar av de rådande förhållandena. De nämner 
ett antal ideal som bör uppfyllas för prestationsmått. De menar att man inte får ha för många 
prestationsmått samtidigt då man till slut inte vet vad man skall använda all information till. 
Vidare skall måtten vara enkla att förstå, svåra att manipulera och lätta att ta fram data om. De 
skall också vara relevanta för verksamheten, vara lätta att göra jämförelser på och för varje 
prestationsmått skall det finnas en eller flera ansvariga. Det måste också vara lätt att tolka om 
prestationsmåtten har blivit bättre eller sämre. 
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Ax, Johansson och Kullvén (2009) betonar vikten av relevans och att prestationsmåtten skall 
bygga på företagets strategi. Prestationsmålen skall upplevas motiverande, det vill säga att 
personalen är informerad om syftet med och vikten av att nå dessa mål. Målen måste också 
upplevas som realistiska. Till detta hör att måtten skall förstås av de som berörs av dem, att de 
skall gå att påverka och att man har kunskap om hur man kan påverka dem. Avslutningsvis 
skall samliga informeras om utfallet av mätningarna. 
 
I den konkurrenssituation som nu råder i företagsvärlden krävs enligt Carlucci (2010) att man 
övervakar prestationer i flera dimensioner. Detta innebär att man måste ha tillförlitlig data och 
en definition av vad som är meningsfulla mått. Detta innebär vidare att valet av kriterier för 
prestationsmått blir mycket viktigt. Carlucci (2010) sammanfattar de föreslagna kriterierna som 
framförts i forskningen i fyra områden. Hon talar om Relevans vilket innebär att de skall ge 
information för att kunna ta beslut utifrån det som hänt, det som händer i realtid eller framtida 
beräknade utgångar. En kritisk faktor i detta är tidsbundenheten. Det innebär att informationen 
måste vara tillgänglig innan den tappar sin möjlighet att påverka beslutet. Reliabilitet handlar 
om kvaliteten i prestationsmåttet och innebär att det skall vara fritt från mätfel och bias och 
därmed mäta vad man avser att mäta. Jämförbarhet och Konsekvens innebär att informationen 
skall kunna användas för att göra jämförelser och konsekvensen handlar om att måtten skall 
överensstämma från period till period och att man därmed inte skall förändra procedurerna för 
mätning. Förståelse innebär att måtten skall förstås av de som använder dem. De måste vara 
lätta att kommunicera och förstå både internt och externt. 

    Tabell 2 Sammanställning av tidigare framtagna kriterier för prestationsmått  

Kriterier Referenser 
Bygga på strategin Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
Inte för många mått Catasús et al (2008) 
Finnas ansvariga Catasús et al (2008), Chan och Chan (2004), Doran (1981), Shahin och 

Mahbod (2007) 
Bygga på tillförlitlig data Carlucci (2010) 
Enkla att utforma Chan och Chan (2004) 
Lätta att ta fram data om 
Lätta att tolka 
Lätta att uppdatera  

Catasús et al (2008), Chan och Chan (2004), Carlucci (2010) 
Catasús et al (2008) 
Chan och Chan (2004) 

Lätta att jämföra Catasús et al (2008), Carlucci (2010) 
Tidsatta mål Doran (1981), Carlucci (2010), Shahin och Mahbod (2007) 
Förståeliga 
 

Ax, Johansson och Kullvén (2009), Catasús et al (2008), Chan och Chan 
(2004), Doran (1981), Carlucci (2010), Shahin och Mahbod (2007) 

Uppsatta mål 
 
Mätbarhet 

Ax, Johansson och Kullvén (2009), Doran (1981), Shahin och Mahbod 
(2007) 
Doran (1981), Carlucci (2010), Shahin och Mahbod (2007) 

Realistiska (nåbara) 
 
Påverkbara (accepterade) 

Ax, Johansson och Kullvén (2009), Doran (1981), Shahin och Mahbod 
(2007) 
Ax, Johansson och Kullvén (2009), Chan och Chan (2004), Doran (1981), 
Shahin och Mahbod (2007) 

Motiverande 
Svårmanipulerade 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
Catasús et al (2008) 

Feedback om utfall Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
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I detta kapitel görs en redovisning av de svar som framkommit under intervjuerna. 
Uppdelningen bygger på de tidigare framtagna kriterierna för prestationsmått och kapitlet 
avslutas med en sammanställning i tabellform. 

Avseende kopplingen mellan prestationsmåtten och företagens strategier uttryckte samtliga att 
man varit noga med att detta samband skall vara starkt även om de säger att det inte alltid är lätt 
att urskilja strategin med avseende på framtida projekt. Gällande deras uppfattningar om varför 
man använder sig av prestationsmått svarade respondenterna olika beroende på om de främst 
arbetar med finansiella eller icke-finansiella mått. Controllers svarade att syftet med måtten var 
att skapa så hög vinst som möjligt och att även förbättra och ha koll på verksamheten, medan 
de som främst arbetar med icke-finansiella mått svarade att måtten är till för att se om man är 
på rätt väg för att uppnå de uppsatta målen samt att skapa en bra arbetsplats. 

Utifrån genomförda intervjuer framkom att de undersökta företagen internt använde sig av flera 
hundra prestationsmått och att ingen visste den exakta siffran. Respondenterna uttryckte själva 
att det är av stor vikt att man inte använder sig av för många mått inom företaget. 
 
Enligt en av de intervjuade fanns inte någon definierad process för framtagning av 
prestationsmått vilket är anledningen till att det ser ut som det gör inom företaget: nära 300 
prestationsmått och runt 200 av dem finansiella. Respondentens gissning över processförloppet 
är att chefer i linjen ber sin regionekonom eller controller att ta fram ett mått för allt som till 
exempel har med pengar att göra. Övriga mått, till exempel miljö, arbetsmiljö och så vidare, 
kommer som redan fattade beslut från moderbolaget och då är det upp till aktuell funktion att ta 
fram något och sen beslutas det i ledningsteamet. Detta var enligt respondenten också väldigt 
ad hoc. 
 
Inom avdelningar kan man också använda sig av egenkonstruerade mått som företagsledningen 
inte känner till. Ett företag använder sig av balanserat styrkort men uppgav att de utöver detta 
även har en mängd övriga mått. 
 
En annan respondent menade att antalet prestationsmått berodde på vilken nivå man talade om. 
Det fanns en övergripande affärsplan med ett visst antal mått men företaget är organiserat i ett 
flertal regioner som sedan är indelade i distrikt och alla dessa regioner och distrikt utvecklar 
sina affärsplaner utifrån den övergripande affärsplanen. Dessa regioner och distrikt har därmed 
möjlighet att bryta ner och lägga till ytterligare prestationsmått till de gemensamma 
prestationsmåtten. Då verksamheten är bred är inte alla prestationsmått relevanta för alla så 
dessa kan lyftas bort. Vissa prestationsmått som är relevanta för entreprenadverksamheten är 
inte relevanta för tillverkningsverksamheten och vice versa. 



Markus Holmgren  Kriterier för prestationsmått 
Shiva Loghmani 
 

 22 

Respondenterna för de icke-finansiella måtten uttryckte att man har ansvariga för att ta fram 
själva måtten och för att mätningarna blir gjorda men det finns sällan någon person man ställer 
till svars för om resultaten inte når upp till de uppsatta målen utan detta ansvar delas av hela 
linjeorganisationen. I vissa situationer, till exempel vid arbetsplatsolyckor, kan ansvariga ställas 
till svars för bristande säkerhet. 
 
En annan respondent som arbetar aktivt med företagets styrkort och främst de finansiella 
måtten menade att de har ansvar för att hålla ihop måtten men att det sedan är HR-
organisationen som har ansvar för sina prestationsmått. Linjen är dock alltid ansvarig för 
resultatet och det finns alltid någon att ställa till svars om ett finansiellt mål inte uppfylls. Dessa 
ansvariga är linjechefer, det vill säga regionchefer, distriktschefer och Sverigechefer. En annan 
respondent för de finansiella måtten uttryckte att det är hela linjens ansvar om ett mål inte blir 
uppfyllt. 

Respondenterna för de icke-finansiella måtten uttryckte att måtten inte fullt ut byggde på 
tillförlig data då dessa inte togs ur samma databank. På detta sätt kunde vissa få ett bättre 
resultat än andra och jämförelser gick egentligen inte att göra. Respondenterna för de 
finansiella måtten uttryckte att alla mått som används officiellt bygger på tillförlitlig data. 

Gällande de finansiella måtten ansåg man att måtten var enkla att utforma. En av 
respondenterna menade att det redan finns många definierade mått i teorin så det är oftast inte 
svårt att ta fram och vid tur kan det gå på fem minuter. Det viktiga är dock att man gör en 
analys av effekterna och tänker igenom besluten noga så det är svårt att sätta tid på det hela. 
För de icke-finansiella måtten ansågs det betydligt svårare att utforma relevanta mått. 

De finansiella prestationsmåtten ansågs för controllers relativt enkla att ta fram och analysera 
då de vet var de skall titta i listorna. För de som ansvarar för att ta fram de icke-finansiella 
resultaten upplevdes det betydligt svårare. En person svarade att det kan ta upp till 3-4 dagar att 
endast få fram data och sedan ytterligare 1-2 dagar att analysera siffrorna. De arbetar dock på 
ett nytt system för att göra denna process enklare. 
 
Gällande de finansiella prestationsmåtten uppmärksammas förändringar redan inom en månad 
medan det för de icke-finansiella måtten vanligtvis tar flera år men att det i dessa fall kan 
handla om stora förändringar då ett nytt prestationsmått införs. De icke-finansiella måtten 
uppdateras kvartalsvis. 

För jämförelser mellan företag gällande de finansiella måtten ansåg controllers att detta går att 
göra men man måste iaktta nogsamhet och titta noga bland annat i noterna för att se hur 
mätningen gjorts. Exempelvis kan ett företag ha tagit fram ett resultat baserat på ett mättillfälle 
och ett annat tagit ett snitt under året på fyra mättillfällen. En respondent uppgav att 
årsredovisning i främsta hand handlar om marknadsföring och att man därmed tar fram det 
bästa resultat man kan hitta. 
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För de icke-finansiella måtten så uttrycktes att man använder sig av olika sätt för att ta fram 
dessa mått och att måtten dessutom inte är standardiserade vilket gör att det egentligen inte går 
att göra jämförelser mellan vare sig olika företag eller avdelningar men att detta görs i alla fall 
då man anser att de trots allt ger en indikation om hur man ligger till. 
 
I övrigt ansåg respondenterna att det är viktigt att jämföra rätt saker och att det kan vara lätt att 
dra förhastade slutsatser utifrån prestationsmåtten. Vidare poängterades vikten av att man mäter 
på samma sätt och är konsekvent i mätningarna. 
 
En annan respondent menade att det absolut går att göra jämförelser mellan regionerna då de 
lagt ner stor vikt vid detta vid framtagning av styrkortet. Även jämförelser mellan olika företag 
skall enligt en av respondenterna gå att göra gällande finansiella mått men även för icke-
finansiella mått såsom gällande arbetsolyckor och medarbetar- och kundnöjdhet. Gällande 
olyckor finns det lag på att alla företag ska rapportera. 

Man har satt tidsram på samtliga mått som har uppsatta mål. Dessa tidsramar sträcker sig från 
månadsbasis och upp till flera år. De kortaste tidsramarna har främst med finansiella mått att 
göra och de som är på flera år handlar mer om affärsplaner och långtidsprojekt. Dessa 
innehåller både finansiella och icke-finansiella mått. Oftast är de icke-finansiella målen på runt 
2 år. 

På ett av företagen förekommer internutbildning i finansiella prestationsmått för personer i 
ledande befattningar men i samtliga företag saknas det i dagsläget konkreta utbildningar för de 
icke-finansiella prestationsmåtten vilket man ansåg vara ett problem. Man har dock uppsatta 
planer på att utveckla och ta fram dessa utbildningar. Tanken är att samtliga medarbetare skall 
förstå de vanligast förekommande måtten men i dagsläget är det upp till cheferna att förståelse 
gällande måtten når ända fram och det erkänns att det ibland brister i denna kedja. Gällande de 
finansiella måtten finns krav från ledningen att det skall finnas en förståelse för dessa hela 
vägen ner men även där erkänns att det brister. 

Det finns uppsatta mål för samtliga officiella finansiella prestationsmått. Främst är det de icke-
finansiella måtten som i vissa fall saknar uppsatta mål, till exempel sjukfrånvaro och 
könsfördelning, men för arbetsolyckor och dödsolyckor finns det dock uppsatta mål. Ett företag 
uppgav att måtten på Sverigenivå har uppsatta mål men att detta inte gäller för samtliga mått på 
distriktsnivå. Ur ett finansiellt perspektiv ansåg man att man använder sig av de viktigaste 
måtten. 
 
För de icke-finansiella måtten ansågs det betydligt svårare att i vissa fall hitta mått som 
verkligen kunde mäta det man avsåg att mäta. Här önskade man att dessa skulle vara mer 
relevanta, lättbegripliga och evidensbaserade. 

De intervjuade ansåg att de finansiella målen inte är orimliga att nå men i vissa fall otroligt 
tuffa. Ett exempel som tas upp gällande de icke-finansiella måtten är könsfördelning där man 
strävar efter hälften kvinnor även i produktionen men att man egentligen inte tror att detta 
någonsin kommer att uppnås. Här uttryckte man dock att man inte kan ha något annat mål än 
detta då det är dit man måste sträva. 
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Det framkom under intervjuerna att det finns en skillnad mellan tjänstemän och yrkesarbetare 
vad gäller både finansiella och icke-finansiella mått avseende uppfattningen om möjligheter till 
påverkan och delaktighet. Hantverkarna upplever vid deras interna undersökningar inte någon 
större delaktighet eller möjlighet till påverkan. 
 
En respondent uttryckte att det är viktigt att hitta den röda tråden och kopplingen till strategi, 
även om det kan vara svårt, för att öka känslan av påverkbarhet. Det är även viktigt att bryta 
ner prestationsmåtten till projektnivå så att yrkesarbetare kan känna större delaktighet. En 
intervjuad uttryckte att de uppsatta målen inte ska vara för lätta att nå och det är inte meningen 
att alla ska kunna nå dem. En nivå där 50-60% uppnår målen anses lagom. 

Vad gäller motivationsfaktorn så talade samtliga respondenter om olika bonus- och 
vinstdelningssystem som den största motiverande faktorn. För säkerhetsfrågor är det inte svårt 
att motivera medarbetarna då det handlar just om deras egen säkerhet. En person uttryckte att 
då det endast är linjechefer och uppåt som tilldelas bonus så är motivationen hos de som inte är 
chefer troligen inte lika hög gällande att uppnå de uppsatta målen. I ett företag förekommer 
incitament som tilldelas samtliga anställda. Dessa grundar sig dock endast på finansiella 
resultat och inte på de icke-finansiella. Man efterlyste att bonussystem bör kopplas mer även 
till de icke-finansiella måtten. 
 
Ett av företagen använder sig av både finansiella och icke-finansiella mått som kopplas till 
bonussystem men där de finansiella måtten är betydligt fler i antal. En respondent nämnde även 
ett aktieprogram för samtliga anställda som baseras främst på finansiella prestationer och där 
man får möjlighet att köpa aktier i företaget och om vissa mål uppfylls finns även möjlighet till 
att få aktier. 
 
För de finansiella måtten uppgavs inget utrymme till manipulering men inom de icke-
finansiella måtten skulle detta kunna vara enklare att göra genom att till exempel inte 
rapportera mindre allvarliga olycksfall och tillbud alternativt att inte sjukskriva sig. Denna risk 
tror man skulle bli högre om det var kopplat till bonussystem. Det finns i detta fall en risk att 
chefer då skulle uppmana sin personal till att inte rapportera in exempelvis tillbud. 
 
En respondent ansåg att det finns ett antal prestationsmått som bygger på en subjektiv 
bedömning, exempelvis uppföljning av arbetssätt i projekt där distriktschefer ska göra 
bedömningen. I detta fall blir förstås bedömningen väldigt subjektivt vilket gör det svårt att 
jämföra men detta mått finns inte med i styrkortet just av den anledningen. Ett sådant mått görs 
för att sätta fokus på ämnet och används inte i belöningssyfte. Gällande prestationsmått för 
bedömning av belöningar finns det ingen möjlighet att frisera resultatet vilket torde vara ett 
krav på ett sådant prestationsmått. 

Återkopplingen av resultaten sker i samtliga fall via intranätet vilket endast tjänstemännen har 
tillgång till alternativt via styrkortet men där behörighetskrav finns och som endast chefer har 
tillgång till. Tanken är att chefer skall återkoppla till yrkesarbetarna men där råder osäkerhet 
huruvida detta görs i alla lägen. Man använder också arbetsplatsmöten och sina interna 
tidningar för att nå ut med kunskap och information. För både finansiella och icke-finansiella 
mått uttryckte man att brister i feedbacken föreligger. 
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Respondenternas egna uppfattningar om kriterier för prestationsmått uppgavs vara mätbarhet, 
kvantifierbarhet, kommunicerbarhet, tydlighet, motiverande, enkelhet, måste tillföra ett 
mervärde, evidensbaserade samt att de skall bygga på styrmedel mot företagets affärsmål och 
strategi. Vissa ansåg att kriterier kan skilja sig åt till viss del mellan olika prestationsmått 
beroende på vilket mål och syfte måttet har, andra ansåg att de nämnda kriterierna är 
grundförutsättningar för samtliga mått. Vidare uttryckte de som arbetar med icke-finansiella 
prestationsmått att det är angeläget att utveckla fler sådana mått som styrmedel. Man framförde 
också en önskan att ha mått som strävar framåt istället för att bara mäta det som redan varit. 
 
En respondent delade upp måtten i två kategorier nämligen effektmål och påverkansmål. 
Effektmål är mått med egensyfte att leverera ett bra resultat, en god omsättning eller nöjda 
medarbetare. Ett annat viktigt effektmål är antal arbetsolyckor men för att mäta detta mått på 
ett bättre sätt använder man sig av så kallade påverkansmål. Ett sådant påverkansmål kan vara 
antal arbetsplatsbesök av chefer. Detta görs därför att man sett en koppling mellan minskade 
olyckor och att cheferna är på arbetsplatserna och informerar om säkerhet. Detta mått i sig är 
inte så viktig men om det leder till mindre olyckor är denna påverkan jätteviktig. Effektmåtten 
betraktas som viktigare än de andra måtten. 
 
Viktigaste finansiella prestationsmåtten uppgavs vara EBIT (Earnings Before Interest and 
Taxes), avkastning på sysselsatt kapital, resultat och omsättning. Bland de icke-finansiella 
måtten kan nämnas personalomsättning, sjukfrånvaro, åldersstruktur, könsfördelning och 
arbetsolyckor. Vad gäller arbetsolyckor är ”antal olyckor per en miljon arbetade timmar” det 
vanligaste måttet och även det som används inom hela branschen. Se vidare i bilaga 2 gällande 
de prestationsmått respondenterna nämnt. 
 
Samtliga undersökta företag uppgav att de har nollvisioner men endast en respondent kunde 
utantill namnge samtliga. Syftet med dessa visioner är att peka ut vad företaget tycker är 
viktigast att satsa på och att ge en tydlig signal om vad som gäller i företaget. Man ansåg att 
man inte kan ha någon annan ambition och vision gällande t.ex. arbetsolyckor och dödsfall 
samt etiska övertramp. Alla uttryckte att noll arbetsolyckor är i princip omöjligt att uppnå men 
att man inte kan skriva något annat i visionen. 
 
En respondent uttryckte att de interna målen borde vara desamma som de nollvisioner man har 
utåt men att så inte är fallet. På sikt betraktas dessa nollvisioner som just visioner men för att nå 
dit finns det en förbättringsnivå för varje år. 
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     Tabell 3 Sammanställning av intervjusvar utifrån kriterierna 

Kriterier Finansiella mått Icke-finansiella mått 
Bygga på strategin Nära knuten. Bra koppling. 
Inte för många mått Ca 10 officiella mått. Flera hundra 

mått internt.   
Ca 10 officiella mått. Flera hundra 
mått internt.  

Finnas ansvariga Finns en ansvarig för BSC. 
Linjechefer kan ställas till svars för 
om målen inte uppfylls. En annan 
svarar att hela linjen ställs till 
svars. 

Ja det skall finnas en som ansvarar 
för måtten men endast i vissa fall 
kan någon ställas till svars för om 
målen inte uppfylls. Allas ansvar.  

Bygga på tillförlitlig data Bygger på tillförlitlig data. Inte alltid tillförlitlig data. 
Enkla att utforma Är oftast enkelt att utforma. Relativ svår och komplex process.  
Lätta att ta fram data om 
Lätta att tolka 
Lätta att uppdatera  

Lätt att ta fram data. 
Lätt att tolka.  
Uppdateras en gång i månaden. 

Tar tid att få fram data, ca 3-4 
dagar, tolkning tar ca 1-2 dagar. 
Kan ta 2-3 år att se förändringar. 

Lätta att jämföra Går att göra mellan företag men 
nogsamhet krävs då företag mäter 
olika. Internt är jämförelser enkelt. 

Olika svar beroende på respondent. 
Enligt en respondent inte 
jämförbart men det görs ändå. 
Enligt en annan går vissa mått att 
jämföra.  

Tidsatta mål Ja från 1 månad till flera år. Ja oftast 2 år.  
Förståeliga 
 

Hänger på chefer men det finns 
brister. Finns utbildning för chefer. 

Ingen utbildning vilket är ett 
problem. Hänger på chefer. 

Uppsatta mål 
Mätbarhet 

Det finns uppsatta mål och 
mätbarheten är god men man ska 
läsa noterna. 

Uppsatta mål finns inte för alla 
mått och det är i vissa fall svårt att 
hitta mått som mäter det man vill 
mäta.   

Realistiska (nåbara) 
 
Påverkbara (accepterade) 
 

Inte orealistiska men otroligt tuffa 
att nå.  
Olika grader av påverkbarhet och 
acceptans. 

Vissa mål är inte realistiska och 
nåbara men de flesta är det. Olika 
acceptans och påverkbarhet 
beroende på yrkeskategori. 

Motiverande 
 
 
Svårmanipulerade 

Ja men främst för de med bonus. 
Olika bonussystem för alla i ett av 
företagen men främst för chefer. 
Ja. 

Tveksamt, främst eller enbart 
bonus för finansiella mått. 
 
En del kan manipuleras. 

Feedback om utfall Via intranätet, styrkort, 
arbetsplatsmöten, intern tidning 
men främst via cheferna. Brister 
finns. 

Via intranätet, styrkort, 
arbetsplatsmöten, intern tidning 
men främst via cheferna. Brister 
finns. 



Markus Holmgren  Kriterier för prestationsmått 
Shiva Loghmani 
 

 27 

I detta kapitel diskuteras och analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen. Även i detta kapitel är uppdelning gjord efter de tidigare framtagna 
kriterierna för prestationsmått. Gällande varje kriterium görs en bedömning huruvida de har 
uppfyllts eller inte. En uppdelning har också gjorts i finansiella och icke-finansiella mått där 
tydliga skillnader kan ses. Kapitlet avslutas med en sammanställning i tabellform gällande vår 
analys. 

De fördelar och nackdelar som Johanson och Skoog (2007) nämner kan bekräftas på olika sätt. 
Det företag som redan har styrkort har förutom de officiella måtten flera hundra interna mått. 
Man har således ur ett övergripande perspektiv inte fått ner antalet mått utan brottas fortfarande 
med ett för stort antal. Vidare framkom att få medarbetare längre ner i hierarkin känner sig 
delaktiga och att upplevelsen av påverkansmöjligheter är som lägst bland hantverkarna. Således 
kan man säga att det finns en tendens till toppstyrning inom företaget. En fördel man kunde 
märka var att företaget med balanserat styrkort även hade incitament för icke-finansiella mått 
även om det var en kraftig övervikt mot de finansiella måtten. 
 
Ett annat företag som i dagsläget håller på att ta fram en variant av balanserat styrkort upplever 
att detta kommer underlätta deras arbete betydligt och även främja förståelsen och tillgången 
till olika prestationsmått, även för medarbetare längst ner i hierarkin. Dock anser vi att då det 
även i detta fall kommer finnas behörighetskrav är det främst tjänstemän och chefer som 
kommer ha tillgång till detta system och därför kommer även i fortsättningen yrkesarbetare 
exkluderas och därmed känna mindre delaktighet. Även här finns därmed risk för den 
toppstyrning som Johanson och Skoog (2007) varnar för. Vidare tror vi, liksom fallet i det 
andra företaget, att prestationsmåtten inte kommer minska i antal. 

Gällande Lundbergs (2009) realiserbarhetsprincip där måtten ska vara mätbara och realistiska, 
kan man ifrågasätta om de icke-finansiella måtten verkligen mäts på rätt sätt och på samma sätt 
för att vara jämförbara. Vidare är vissa uppsatta mål såsom gällande jämlik könsfördelning inte 
realistiska eller genomförbara. Måtten kan också bli felaktiga av den anledningen att vissa 
avdelningar inte rapporterar in på det sätt de skall göra för att på detta sätt framstå som bättre 
än vad de egentligen är. För de finansiella måtten finns klara regler och lagar för hur 
redovisning av dessa skall ske. 
 
Slutsatsen man kan dra är att de finansiella måtten i större utsträckning uppfyller kraven för 
realiserbarhetsprincipen medan de icke-finansiella har stora brister i detta avseende. En 
anledning kan vara att dessa mjuka parametrar är svårare att mäta och få grepp om samt att 
etiska aspekter gör det svårare att sätta eller uttrycka realistiska mål. 
 
Spårbarhetsprincipen enligt Lundberg (2009) betonar vikten av reliabla mätningar och att man 
ska kunna spåra förändringen till det som genomförts. Här framkommer att de finansiella 
prestationsmåttens effekter tar kortare tid att upptäcka. För de icke-finansiella 
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prestationsmåtten och främst nya mått kan förändringen oftast spåras först efter flera år. Man 
kan då fundera över om det verkligen är prestationsmåttet i sig och det fokus som satts på 
grund av detta som gett förändringen eller om det finns andra orsaker till att ett resultat 
förändrats. Exempelvis konjunkturförändringar eller chefsbyten. 
 
På grund av att det tar lång tid mellan införandet av måttet och tills en förändring kan skönjas 
samt att icke-finansiella prestationsmått i vissa fall bygger på subjektiva bedömningar anser vi 
att spårbarheten för de icke-finansiella prestationsmåtten är lägre än för de finansiella måtten.  
Vidare kan man tänka sig att svaren från en medarbetarenkät inte alltid är helt tillförlitliga då 
medarbetarna kan svara på ett sätt som de tror att ledningen vill höra för att därmed slippa 
vidare utredningar. 

De undersökta företagens ständiga arbete med att förbättra prestationsmåtten och sina varianter 
av balanserat styrkort visar på vikten av att ha pålitlig data, meningsfulla mått och tydliga 
kriterier. Trots respondenternas arbeten med relevanta mått och deras ambition att dessa ska 
fungera som en vägledare för de anställda, vilket överensstämmer med Kaplan och Nortons 
(1992) ursprungliga tanke med balanserat styrkort, så finns brister som behöver åtgärdas 
avseende förbättringsarbeten av rutiner gällande framtagning, mätning och information för att 
detta ska fungera tillfredsställande. 

Vad gäller kopplingen till strategin som Ax, Johansson och Kullvén (2009) betonar har detta 
anammats väl för båda typer av mått. Det framkom att man i detta fall är noga med att 
företagets strategi skall lysa igenom i måtten man använder. Utifrån genomförda intervjuer 
framkommer att dessa är väl knutna till företagens strategier vilket gör att kriteriet anses 
uppfyllt för båda typerna av mått. 

Företagen som ingick i undersökningen hade övergripande affärsplaner med ett visst antal 
prestationsmått men dessa bröts sedan ner i ett flertal andra mått som byggde på den 
övergripande affärsplanen. Detta innebar att i slutänden hade företagen flera hundra interna 
mått som skulle mätas och analyseras. Då olika regioner och avdelningar tar fram sina egna 
mått samtidigt som de behåller många av de gamla eller centrala måtten kan detta leda till 
förvirring och att man till slut inte förstår vad man mäter, varför man mäter och hur man mäter. 
 
Trots företagens ambitioner om att hålla antalet prestationsmått nere framkommer via studien 
och genomförda intervjuer att måtten är alldeles för många i antal. Då Kaplan och Nortons 
(1992) balanserade styrkort är tänkt att underlätta den strategiska orienteringen föreslår vi en 
översyn av måtten för att se om en del av dessa kan kombineras och i vissa fall tas bort för att 
underlätta för de som skall använda dem. Kriteriet inte för många mått kan således inte sägas 
vara uppfyllt i något utav fallen. 
 
Gällande kriteriet inte för många mått förespråkar Jensen (2001) att företag endast skall 
använda sig av ett enda prestationsmått för att uppnå så kallad värdemaximering. Hur detta 
mått skall se ut framkommer inte och vi ställer oss frågande till hur detta skall genomföras.  
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Enligt Catasús et al (2008) är ett av de viktigaste kriterierna för prestationsmått att de inte är 
många i antal, med undantag för de kontrollerande prestationsmåtten. Det viktigaste enligt oss 
är inte antalet mått ett företag använder då det beror på storleken och de resurser respektive 
företag har. Det viktiga är att det inte finns flera mått som i princip mäter samma sak men som 
tar data från olika håll och därmed får olika resultat. Detta eftersom det tar tid och pengar i 
anspråk samt riskerar att öka förvirringen för de som skall tolka resultaten. En standardisering 
gällande framtagandet, själva mätprocessen och de åtgärder som ska vidtas vid avvikelser 
skulle öka relevansen vid jämförelser mellan olika regioner och avdelningar och även mellan 
olika företag. Som det är i dagsläget mäter företagen och tar fram data på olika sätt. I och med 
detta ställer vi oss undrande till både Jensens (2001) påstående samt kriteriet inte för många 
mått (Catasús et al 2008) då det inte är preciserat vad som är för många mått. 

Det framkom oenighet gällande ansvaret för om målen uppfylls eller inte. Störst osäkerhet 
gällande ansvariga fanns för de icke-finansiella måtten. Det förekom att medarbetare fick ta 
ansvar för om något inträffat, exempelvis finns ansvariga gällande rapportering av olyckor 
vilket enligt Catasús et al (2008) är ett så kallat legitimerande prestationsmått och där företagen 
har krav på sig att rapportera. Om något händer finns det också ansvariga som får stå till svars 
för att säkerheten inte följts. Således kan man säga att kriteriet för ansvariga uppfylls för de 
finansiella måtten men endast delvis för de icke-finansiella måtten. 

De finansiella måtten uppnår kraven på tillförlitlig data eftersom det skall framgå i företagets 
noter på vilket sätt man gjort mätningarna. För de icke-finansiella måtten är mätningarna inte 
standardiserade samt sker på olika sätt på olika företag och avdelningar. Även för de mått som 
är lika för samtliga företag tar man i vissa fall fram data på olika sätt vilket gör att man inte kan 
ta dessa som helt sanningsenliga. Således kan inte Carluccis (2010) kriterium tillförlitlig data 
anses tillräckligt uppfyllt för de icke-finansiella måtten. 

Gällande utformning av icke-finansiella mått tycks det oftast handla om en lång och svår 
process där en stor del av svårigheten ligger i att föra ut tanken med måttet och hur dessa skall 
mätas. De finansiella måtten är betydligt enklare att utforma vilket är förståeligt då de i 
betydligt större omfattning är definierade sedan tidigare. Kriteriet enkla att utforma bedöms 
således uppfyllt för de finansiella måtten men inte för de icke-finansiella. 
 
Vad gäller kriteriet enkelt att utforma måtten som Chan och Chan (2004) nämner ställer vi oss 
tveksamma till relevansen i detta kriterium. Huvudsaken bör inte vara om måttet i sig är enkelt 
att utforma utan det viktigaste torde vara att måttet mäter vad som är tänkt att mätas. Om det 
har tagit lång tid vid utformningen av måttet spelar i det sammanhanget mindre roll. 

Gällande de finansiella måtten verkar det vara relativt enkelt att få fram data om dessa och att 
tolka dem under förutsättning att man vet var man skall hitta dem. De icke-finansiella måtten 
verkar betydligt svårare att både få fram data om och analysera. Det framkom inte varför det 
var på detta sätt men en trolig orsak kan vara att prioriteringen sedan långt tillbaka legat och 
fortfarande ligger på de finansiella måtten. Gällande finansiella mått finns också lagar och 
regler för hur dessa skall utformas. Man har således inte hittat lika bra strukturer för att 
analysera och ta fram data om de icke-finansiella måtten och då det heller inte finns fastslagna 
lagar och regler på samma sätt som för de finansiella måtten råder därmed en osäkerhet om 
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förfaringssättet. En annan trolig orsak kan vara att de icke-finansiella måtten jämfört med de 
finansiella är betydligt yngre och därmed har man inte kommit lika långt i utvecklingen av 
dessa. Således kan man sluta sig till att kriterierna för framtagning och tolkning av data 
uppfylls för de finansiella måtten men inte för de icke-finansiella. 
 
Gällande kriteriet att måtten skall vara enkla att uppdatera framkommer utifrån intervjuerna att 
de finansiella måtten har en kort uppdateringstid och att man kan se dessa förändringar i realtid. 
Kriteriet enkla att uppdatera uppfylls därmed för de finansiella måtten. För de icke-finansiella 
måtten är det betydligt svårare att uppdatera dessa och det sker även med betydligt längre 
tidsmellanrum och därmed uppfylls inte kriteriet lätta att uppdatera för dessa mått. Som tidigare 
nämnts uppfylls heller inte Lundbergs (2009) spårbarhetsprincip för de icke-finansiella måtten. 

Vad gäller möjligheten att jämföra sig med andra så fanns en viss svårighet gällande båda 
kategorierna av mått. För de finansiella måtten fanns det olika sätt att presentera sina resultat 
på, till exempel ett snitt över flera mättillfällen alternativt resultatet vid ett mättillfälle. Detta 
skall framgå i noter i årsredovisningen vilket gör att viss jämförelse kan göras men aktsamhet 
bör iakttas och därmed faller delvis kriteriet att det skall vara lätt att jämföra sig externt. Ur ett 
internt perspektiv är det dock enklare att göra jämförelser vad avser de finansiella måtten. 
 
För de icke-finansiella måtten framkom att jämförelser både mellan avdelningar och mellan 
företag egentligen inte kan göras då man använder sig av olika sätt och syn för att få fram data 
på. Trots detta uppgav man att jämförelser både mellan avdelningar och mellan företag görs för 
en del av måtten, till exempel gällande antal tillbud. Att jämförelser görs trots att resultaten 
egentligen inte är jämförbara är anmärkningsvärt eftersom det i grunden inte säger någonting. 
Gällande möjligheten till jämförelser och utvärdering är därmed kriteriet delvis uppfyllt för de 
finansiella måtten men inte för de icke-finansiella. 

Förändringar märks inom en månad gällande de finansiella måtten men det kan ta flera år om 
ett nytt icke-finansiellt mått införs innan förändring kan skönjas. Tidsspannet för samtliga mått 
var mellan en månad och upp till flera år beroende på vad det är man skall mäta. Kriteriet 
tidsatta mått uppfylldes därmed för samtliga mått som hade uppsatta mål. Då en del av de icke-
finansiella måtten dock inte hade uppsatta mål för alla sina mått kan således kriteriet tidsatta 
mått endast delvis sägas vara uppfyllt för de icke-finansiella måtten. 

Det finns brister i förståelsen för måtten i vissa avseenden. De finansiella måtten fanns det viss 
utbildning i gällande de som befann sig på chefspositioner men detta fanns inte för de icke-
finansiella måtten. Dock tycktes det brista i förmedlingen av måtten hela vägen ut i företaget 
oavsett om måtten var finansiella eller icke-finansiella. Således fanns det en högre förståelse 
för måtten på chefsnivå. Det hängde mycket på dessa chefer att sedan förmedla kunskapen 
vidare ut till samtliga medarbetare i företaget men här erkändes, både gällande de finansiella 
och icke-finansiella måtten, att brister förelåg. 
 
Kriteriet förståelse kan således sägas vara bristfälligt och därmed endast delvis uppfyllt för 
båda typerna av mått. Vad avser utbildning i mätmetoder och hur man mäter fanns inte detta för 
de icke-finansiella måtten.   
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Enligt Catasús et al (2008) används prestationsmått för att öka förståelsen för medarbetarna 
inom företaget, att de ska kunna förstå sambandet mellan olika händelser och på så sätt vara 
lärande. Utifrån intervjuerna framkommer att det finns brister gällande förståelse och lärande. 
Frågan är om cheferna, som i dagsläget inte får utbildning i detta område, på ett tillräckligt sätt 
kan förklara och lära ut om orsakssambanden. Även chefernas egna attityder och uppfattningar 
kan påverka de anställdas inställning och förståelse. 

Gällande de finansiella måtten fanns mål för samtliga mått men de upplevdes otroligt tuffa att 
nå. I vissa fall hade man inga uppsatta mål för de icke-finansiella måtten, såsom sjukfrånvaro 
och könsfördelning, och således fanns inget konkret att sträva efter. Det framkom också att det 
fanns uppsatta mål utåt som inte överensstämde med de mål man hade internt i företaget. Detta 
kunde till exempel gälla antal dödsolyckor där man internt hade målsättning att dessa skulle 
sjunka med ett visst antal men utåt sätt hade man satt noll. Kriteriet uppsatta mål kan således 
sägas vara uppfyllt för de finansiella måtten men inte helt för de icke-finansiella. 
 
Då de finansiella måtten hade klara direktiv över hur de skall mätas uppfylls kriteriet för 
mätbarhet. Avseende de icke-finansiella måtten framkom svårigheter att i vissa fall ta fram 
mått som på ett reliabelt sätt mäter det man avser att mäta varpå kriteriet mätbarhet endast 
delvis uppfylls. 

De finansiella måtten uppfattades som realistiska och nåbara även om målen var högt uppsatta. 
För de icke-finansiella måtten fanns det mål, till exempel noll arbetsolyckor och jämn 
könsfördelning, som ingen trodde skulle vara möjligt att nå. Kriterierna realistiska och nåbara 
mål uppfylls därmed för de finansiella måtten men bara delvis för de icke-finansiella. Då det 
bland annat i företagens medarbetarenkäter framkommit att yrkesarbetare känner mindre del i 
vissa typer av mått än vad tjänstemän gör bedöms kriterierna påverkbarhet och acceptans 
endast delvis uppfyllda för båda typer av mått. 

Utifrån den insamlade empirin görs en stark koppling mellan motivation och bonus. Dock är 
det främst chefer som tilldelas bonus. Om bonus används i syfte att höja motivationen borde 
även de icke-finansiella prestationsmåtten i större omfattning räknas in. Vad gäller bonus 
framkom att i ett av företagen användes även icke-finansiella mått som bonusgrundande, om än 
med mindre vikt än de finansiella. 
 
Fleming (2011) och Salwén (2012) uttrycker en skepsis mot bonus som motivationsfaktor och 
hävdar att bonus kan ha en negativ inverkan på prestationen. Söderström (2012) å sin sida 
menar att bonus som motivationshöjare mycket väl kan vara individuellt och uttrycker frågan 
om bonus är en drivkraft eller inte med att påstå att den som gillar att tävla säkert kan bli 
stimulerad av att kunna påverka sin lön. Även vi ställer oss tveksamma till om bonus är den 
största motivationsfaktorn för en bra prestation utan vi tror att det även finns andra viktiga 
faktorer såsom ökad säkerhet, ökad ansvarskänsla eller förbättrad trivsel som är minst lika 
viktiga. Av denna anledning drar vi slutsatsen att både de finansiella och icke-finansiella 
måtten delvis uppfyller kriteriet att vara motiverande. 
 
En orsak till att de icke-finansiella måtten inte i lika hög grad är bonusgrundande kan vara att 
de i vissa fall uppgavs vara lättare att manipulera än de finansiella. Genom att inte rapportera in 
tillbud eller genom att inte sjukanmäla sig kan man förbättra resultatet för en del av måtten och 
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sanningen förvanskas på detta sätt till förmån för bättre utdelning. Nyttan med måtten sjunker 
därmed då reliabiliteten sänks. Avseende de finansiella måtten uppgavs att dessa inte går att 
manipulera resultatet på. Kriteriet svårmanipulerade mått är därmed uppfyllt för de finansiella 
måtten men endast delvis för de icke-finansiella. 

Vad gäller feedback för utfallet så gavs detta bland annat via intranät och styrkortet men där 
behörighetskrav finns. Detta gör att endast tjänstemän och chefer har tillgång till detta. 
Yrkesarbetarna är tänkt att de skall få feedback av sina överordnade och här finns brister 
beroende på huruvida cheferna har tillräcklig kunskap och intresse på området. Man använde 
sig också av arbetsplatsmöten och sina interna tidningar för att nå ut med kunskap och 
information men även här redovisas inte allt. Av denna anledning anses kriteriet feedback om 
utfall endast delvis uppfyllt för båda typer av mått. 

De undersökta företagen har flera nollvisioner som i princip är identiska med varandra men 
bara en respondent kunde korrekt uppge alla de visionerna som företaget hade. Dessa 
prestationsmått benämns enligt Catasús et al (2008) som mobiliserande prestationsmått och 
skall fokusera mot gemensamma mål, det som är viktigt. Här är det viktigaste att de är i 
begränsat antal för att de ska ha den effekt de är avsedda att ha, nämligen att vara 
mobiliserande. 
 
Nollvisionerna är sådana mått som alla medarbetare lätt kan förstå och känna delaktighet i men 
samtidigt kommer det fram att de inte riktigt tillfullo får ut den informationen och att de 
uppsatta målen internt kan skilja sig från nollvisionen utåt. Det anses dock etiskt olämpligt att 
ha andra värden utåt. En av de intervjuade ansåg att de interna målen borde vara desamma som 
de nollvisioner man satt upp, vilket vi instämmer i. Genom att ha andra mål internt än vad man 
har i sin externa rapportering finns risken att dessa uppsatta nollvisioner brister i trovärdighet. 
 
Gällande arbetsolyckor uppges det på grund av den mänskliga faktorn vara nästintill omöjligt 
att nå nollvisionen för företagen som helhet. Att sträva efter noll dödsolyckor anses dock både 
möjligt och självklart. Man kan här ifrågasätta om vissa nollvisioner främst används i 
marknadsföringssyfte vilket också delvis bekräftades under intervjuerna. Eftersom det också 
framkom att medarbetare högt upp i organisationen inte är fullt insatta i företagens nollvisioner 
bör detta innebära att medarbetare på lägre nivåer inte heller har kunskap om dessa. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de finansiella måtten uppfyller många av de nämnda 
kriterierna för fastställande av prestationsmått som tidigare forskning betonat. Det fanns dock 
vissa kriterier som endast delvis uppfylldes och kriteriet inte för många mått uppfylldes inte 
alls. Som tidigare nämnts ifrågasätter vi dock detta kriterium då antalet mått bland annat beror 
på företagets storlek och resurser. För de icke-finansiella måtten var det en hel del kriterier som 
man inte nådde upp till alls eller som endast delvis uppnåddes. Det enda kriteriet som i studien 
helt uppfylldes för de icke-finansiella måtten var att de byggde på strategin. 
 
Att antal mått och i synnerhet icke-finansiella mått har ökat bekräftas av de intervjuade som 
efterlyser bättre sådana mått som är mer testade och evidensbaserade och där dess betydelse 
gällande belöningar bör öka. De anser i dagsläget att allt för mycket fokus ligger på de 
finansiella måtten. Vid återkoppling av vårt resultat till några av respondenterna instämmer de 
också i bilden för den sammanställning av analys som vi gjort i tabell 4. 
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Ghalayini och Noble (1996) framför bland annat kritik mot att finansiella rapporter eftersläpar 
och är dyra att ta fram. Vid vår studie framkommer att det framförallt är de icke-finansiella 
måtten som har dessa problem. Finansiella mått gick att se resultatet på i realtid och då de 
finansiella måtten kommit längre gällande sin standardisering samt att förbättrade affärssystem 
tagits fram var dessa mått också lättare att ta fram data om. Således visar vår studie att de 
finansiella måtten kommit längre i sin utveckling medan de icke-finansiella måtten fortfarande 
tampas med en hel del problem. 
 
Sett till Dorans (1981) SMART-kriterier verkar de flesta finansiella måtten i studien uppfylla 
kriterierna men det finns brister gällande förståelse som ingår i kriteriet specifika mått samt 
brist i kriteriet acceptans. Vad gäller de icke-finansiella måtten uppnås inte något av kriterierna 
tillfullo. En förklaring till att de icke-finansiella prestationsmåtten inte uppfyller något av 
SMART-kriterierna tillfullo kan vara att dessa mått inte kommit så långt i sin utveckling 
jämfört med de finansiella måtten. En annan förklaring kan vara att SMART-kriterierna 
ursprungligen byggde på de finansiella prestationsmåtten. Utifrån detta resultat kan man fråga 
sig om kriterierna som ingår i SMART, och som nu är över 30 år gamla, är tillräckligt täckande 
för dagens prestationsmått. 
 
Vår studie visar att det efter utformandet av SMART-modellen tillkommit en hel del nya 
förslag på kriterier för prestationsmått för att om möjligt öka relevansen i måtten samt att icke-
finansiella prestationsmått alltmer ökat i användande. I och med detta kan det vara lämpligt att 
en ny sammanfattande modell för prestationsmåtts kriterier tas fram där dessa nya kriterier 
ingår. Ett förslag på en ny sådan modell presenteras i kapitel 7 i denna studie. 

Tabell 4 Sammanställning av analys utifrån kriteriernas uppfyllelse 
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Studien har uppmärksammat att det finns tydliga skillnader i uppfyllandet av kriterier beroende 
på om måtten är finansiella eller icke-finansiella. Vi anser att främst de icke-finansiella måtten 
inte i tillräckligt god utsträckning uppfyller relevanta kriterier där endast 1 kriterium av 18 
tillfullo uppfylldes. Detta kan jämföras med de finansiella måtten där 12 av 18 kriterier helt 
uppfylldes. Detta framgår av tabell 4 där en sammanställning av kriteriernas uppfyllelse 
presenteras. Dock har vi synpunkter på relevansen gällande kriterierna inte för många mått 
samt enkla att utforma där vi anser att antal mått helt är beroende på företagets storlek och 
resurser och detta finns inte klart definierat. Vad gäller enkla att utforma anser vi att 
huvudsaken är att måttet mäter vad som är tänkt att mätas och då spelar det mindre roll ifall det 
varit svårt att utforma det vilket ju endast görs vid ett tillfälle. 
 
Det är svårt att få Catasús et als (2008) så kallade mobiliserande prestationsmått, och då främst 
företagens nollvisioner, att uppfylla flera av tidigare nämnda kriterier. Då företagens visioner 
syftar till att marknadsföra och styra företaget mot det man anser viktigt blir måluppfyllelsen 
svår att nå. Av denna anledning anser vi att dessa typer av mått utgör ett undantag som man 
måste vara medveten om. Således kan vissa kriterier inte uppfyllas avseende dessa mått. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att dagens prestationsmått, och då främst de icke-finansiella, inte i 
tillräckligt god utsträckning uppfyller tidigare framtagna kriterier för prestationsmått. Vi 
föreslår att ordentliga översyner görs gällande främst de icke-finansiella måtten för att de skall 
uppfylla dessa föreslagna kriterier och därmed blir mer relevanta som mått. 
 
Vidare visar studien att SMART-modellen inte tycks tillräcklig för dagens prestationsmått då 
en hel del nya kriterier tillkommit efter modellens framtagande. Av denna anledning har vi tagit 
fram en ny sammanfattande modell för prestationsmåtts kriterier som kan användas vid 
framtagande av nya prestationsmått. 

Vi efterlyser vidare forskning inom området kriterier för prestationsmått för att om möjligt 
kunna få fram mer standardiserade mått, framförallt gällande de icke-finansiella prestations-
måtten. Detta inbegriper klarare lagar och regler för framtagande, utförande och uppföljning av 
de icke-finansiella måtten på det sätt som de finansiella måtten har haft det under lång tid. 
 
Genom branschöverskridande överenskommelser skulle en standardisering inom branscher, 
gällande främst de icke-finansiella måtten, underlätta bland annat jämförelser mellan företag. 
Studien har kommit fram till att jämförelser mellan företag inom samma bransch görs trots att 
resultaten i sig inte är jämförbara då man mäter och tar fram data på olika sätt. Detta anser vi 
vara anmärkningsvärt. 
 
Vidare efterlyses liknande studier inom andra branscher än byggbranschen för att se om det 
finns skillnader i kriteriers uppfyllande beroende på bransch. Även forskning gällande om det 
finns ytterligare kriterier som skulle kunna öka prestationsmåttens relevans vore önskvärd. 
Avslutningsvis efterlyses vidare studier och test av vår modell för STARKA mått som 
presenteras i följande kapitel. 



Markus Holmgren  Kriterier för prestationsmått 
Shiva Loghmani 
 

 35 

Forskare har efter SMART-kriteriernas tillkomst på var sitt håll, och med hänsyn tagen även till 
de icke-finansiella prestationsmåtten, kommit med flera förslag på kriterier för prestationsmått 
som inte ingår i SMART-modellen. Dock har ingen sammanfattning och kategorisering av 
dessa kriterier framförts. 
 
Vi har utifrån vår studie och tidigare presenterad forskning härmed gjort en sammanställning 
och strävat efter en kategorisering av dessa kriterier för att på så sätt få en bättre överblick över 
dessa. I jämförelse med SMART-modellen ser vi därmed vår modell som mer heltäckande. 
Detta av den anledningen att vår modell även innefattar de kriterier för prestationsmått som 
lyfts fram de senaste åren. Dessa kriterier innefattar också icke-finansiella mått som inte var 
lika frekvent använda vid SMART-modellens tillkomst. 
 
Utifrån denna sammanställning har vi tagit fram modellen för STARKA mått som är 
lättöverskådlig och där det framgår vad som skall ingå i de övergripande kriterierna. Dessa 
kriterier är: 
 

Standardiserat, vilket innebär att måtten genom en vedertagen standard inom samma 
bransch bygger på tillförlitlig data, blir lätta att ta fram, tolka, jämföra och uppdatera 
samt svårare att manipulera. 

Tidsatt, vilket innebär att målen skall ha ett slutdatum för när de skall vara uppfyllda. I 
och med att målen tidsätts uppfylls även kriteriet uppsatta mål. 

Ansvarig, vilket innebär att det skall finnas ansvariga för var och ett av måtten som tar 
fram, uppdaterar, tolkar och vidtar åtgärder samt även kan ställas till svars för om målen 
inte uppfylls. 

Realistiskt, vilket innebär att målen skall vara nåbara och mätbara. 

Kommunicerande, vilket innebär att måtten skall bygga på företagets strategier och 
visioner. Även feedback om utfall skall återges till samtliga inblandade. 

Accepterat, vilket innebär att mått och mål skall vara förståeliga för samtliga inblandade 
bland annat genom utbildning och kunskap om hur och varför man mäter. Vidare skall de 
gå att påverka samt vara motiverande vilket bland annat kan ske via bonussystem. 
 

Modellen är tänkt att användas för de som arbetar med framtagning av nya prestationsmått och 
även de som vill förbättra de redan använda. Tanken är att modellen skall kunna användas 
gällande både finansiella och icke-finansiella mått men då de finansiella måtten redan lever upp 
till många av de nämnda kriterierna bör modellen vara än mer viktig vid framtagande av icke-
finansiella mått. Modellen kan således användas för att få prestationsmått att blir mer relevanta 
genom att försöka uppfylla så många som möjligt av de i modellen nämnda kriterierna. Genom 
att använda sig av modellen som en mall kan man skapa STARKA mått. 
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 Figur 2 Modellen för STARKA mått 
 
Genom att koppla relevanta underkriterier till modellens huvudkriterier har vi försökt öka 
tydligheten i vad som skall ingå i vart och ett av de övergripande kriterierna. Kriteriet 
standardiserade mått har betonats för att med detta öka möjligheten för jämförelser mellan 
företag och avdelningar inom samma bransch. 
 
Två av de kriterier som tidigare forskning lyft fram, inte för många mått samt enkla att utforma, 
ingår inte i modellen. Detta därför att kriteriet inte för många mått helt är beroende av 
företagets storlek och resurser och därmed blir definitionen av vad som är för många mått svår 
att avgöra. Vad gäller enkla att utforma anser vi att utformningen av ett mått är något man gör 
en gång och huvudsaken är att måttet i sig uppfyller övriga föreslagna kriterier för starka mått. 
 
Denna studie har avgränsats till att undersöka uppfyllelsen av prestationsmåtts kriterier inom 
byggbranschen och därmed är vi medvetna om att generaliserbarheten för vår modell gällande 
andra branscher kan ifrågasättas. Vi vill dock understryka att modellen till stora delar är en 
sammanställning av tidigare forskares framtagna kriterier för prestationsmått och att dessa inte 
har haft byggbranschen som utgångspunkt. Av denna anledning är det troligt att dessa tidigare 
framtagna kriterier kan användas även inom andra branscher och med detta finns det också en 
möjlighet att modellen för STARKA mått kan ses som mer generell. Det kan dock vara så att 
vissa kriterier väger tyngre i vissa branscher än i andra varpå vi efterlyser vidare forskning och 
test av vår modell. 
 
Vi vill med denna modell poängtera att det är viktigt att sträva efter dessa kriterier för att bygga 
STARKA mått. 
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I denna intervjuguide likställer vi prestationsmått med KPI, styrmått, nyckeltal och resultatmått. 
 

1. Hur länge har du jobbat inom företaget? 
2. Vilken befattning och ansvarsområde har du i dagsläget? 
3. Hur många prestationsmått, finansiella och icke-finansiella, tror du det finns inom företaget? 
4. Vad anser du om kopplingen mellan strategin och prestationsmåtten? 
5. Av vilka anledningar använder ni er av prestationsmått enligt dig? 
6. Vilka prestationsmått anser du vara de viktigaste med tanke på din position? Vad är syftet med 

måtten och hur tas de fram? 
7. Finns det uppsatta mål för var och en av de prestationsmått du är inblandad i? 
8. Finns det en tidsram på alla prestationsmått och hur långt fram i tiden sträcker de sig? 
9. Finns det ansvariga för samtliga prestationsmått som din avdelning/enhet/region är inblandad i? 
10. Finns det utbildning gällande prestationsmåtten i ditt företag? Vilka får gå utbildningen? I vilken 

utsträckning tror du medarbetarna förstår anledningen till att prestationsmått används? 
11. På vilket sätt får era medarbetare och du själv reda på resultatet av prestationerna och vad de 

säger? 
12. Hur motiveras de inblandade att ta del av innebörden i måtten? 
13. På vilket sätt kan du och dina medarbetare påverka resultatet av måtten? 
14. Vilken effekt på resultatet har du själv märkt att förändring eller införande av prestationsmått 

haft och hur lång tid tar det innan dessa upptäcks? 
15. Hur lätt är det att få fram och tolka resultatet av måtten? 
16. Vad anser du om den information som prestationsmåtten ger gällande jämförelse mellan företag 

och mellan företagets avdelningar? 
17. Vad anser du om möjligheten att nå de uppsatta målen? 
18. Anser du att det finns prestationsmått som är lättare att manipulera resultatet på framför andra 

och vilka är dessa i så fall? 
19. Har ert företag någon nollvision? Vad är syftet med dessa? Anser du att de är realistiska? 
20. Finns det några prestationsmått som du skulle vilja lägga till eller ta bort? Varför? 
21. Hur fungerar det gällande bonussystem och dess koppling till prestationsmått? 
22. Vilka kan få belöningen om resultat uppnås? 
23. Förklara gärna om vissa resultat kopplade till vissa mått belönas mer än andra. 
24. Vad är enligt dig viktigt att tänka på vid framtagning av nya prestationsmått? 
25. Förklara gärna om du anser att kriterierna för framtagning av prestationsmått kan skilja sig åt. 
26. Nämn gärna dina övriga synpunkter gällande prestationsmått eller annat av intresse. 
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Omsättning 
Resultat 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Andel jobb som tas av dem som lämnas anbud på 
Antal kundmöten 
Antal olyckor per miljon arbetade timmar 
Andel dödsolyckor 
Sjukfrånvaro 
Antal rehabiliteringsfall 
Åldersstruktur 
Könsfördelning 
Andel kvinnliga chefer i relation till totalt antal kvinnor 
Genomförda utbildningsdagar per anställd och år 
Antal arbetsplatsbesök av chefer 
Medarbetarnöjdhet 
Kundnöjdhet 
 
 
 
 
 

 


