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SAMMANFATTNING 

Problem: Soliditet AB:s kreditvärderingsmodell baseras främst på finansiella mått vid 

kreditklassificering.  Således undrar vi om användandet av icke-finansiella mått 

kan förklara AAA-företagens stabila finansiella framgång jämfört med andra 

kreditvärdiga företag. 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att genom en enkätstudie av AAA- samt B-företagens 

användande och hur väl de presterar i de icke-finansiella måtten se om de icke-

finansiella måtten har någon betydelse för ett bättre eller sämre kreditbetyg.  

Teori:  Vi har använt oss av det balanserade styrkortet, den dynamiska 

multidimensionella modellen, det resursbaserade perspektivet och Henris´ fyra 

kapaciteter.    

Metod:  Vi har valt att genomföra en enkätstudie. Vidare har vi valt att genomföra ett t-

test för att fastställa genomsnittliga och statistiska skillnader (p-värden) mellan 

företagen.  

Empiri: Medelvärden av respondenternas svar redovisades i figurer och tabeller. Medan 

p-värden redovisades i tabeller.    

Slutsatser: Vi kunde inte finna några övergripande samband mellan de icke-finansiella 

måtten och ett visst kreditbetyg.  
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ABSTRACT 

Problem:  Solditet AB credit rating model is primarily based on financial measurements. 

Thus we want to investigate if there lays a connection between non-financial 

measurements and a certain credit rating.   

Purpose: The purpose with our essay is to examine AAA- and B-companies non-

financial measurements and how well they perform in these measurements, 

and by investigates this; establish if there is a linkage between non-financial 

measurements and a certain credit rating. 

Theory: We have used the balance scorecard, the dynamic multidimensional model, 

the resource-based view and Henri’s four capacities as our theoretical 

framework. 

Method: This essay is based on a quantitative research, where surveys have been sent 

out to AAA- and B-companies. We have also conducted a t-test (average and 

p-value) of the respondents’ answers.  

Empirical: The average of AAA- and B-companies answers were displayed in figures 

and tables. The p-values were displayed in tables. 

Findings:  We couldn’t find any overall connection between non-financial 

measurements and a certain credit rating.     
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1. INLEDNING  

I det här avsnittet redogör vi för vårt problemområde, syftet, avgränsningar samt 

dispositionen av uppsatsen. Avsnittet inleds med en beskrivning av bakgrunden till 

problemområdet och ger en överblick av vad arbetet kommer att handla om. Det följs av 

problemformulering och syfte som mer explicit beskriver vad studien avser att undersöka. 

Vidare redogörs för avgränsningar inom problemområdet och slutligen redovisas 

dispositionen av uppsatsen.  

1.1 BAKGRUND 

På marknaden för kreditklassificering finns ett flertal aktörer. Nordens marknadsledande 

leverantör av kredit- och affärsinformation grundades i Sverige 1908 och heter Soliditet AB 

(Soliditet AB, 2011b). Enligt Soliditet AB har cirka 18 000 svenska aktiebolag under det 

senaste året fått sänkta kreditbetyg till de låga betygen B eller C och endast 1,35 % av de 

företag som uppfyller kraven för det högsta kreditbetyget AAA har lyckats behålla 

klassificeringen under en 20-års period. Problem som uppstår för ett företag med ett lågt 

kreditbetyg är att det får svårt att få kredit hos sina leverantörer, samt att låneutgivningen från 

bankerna till företagen försämras och räntorna för lånen blir högre. (TT, 2011) 

Det gemensamma syftet för samtliga kreditinstitut är att förse investerare med sådan 

information som de behöver för att fatta beslut angående investeringar i ett företag, samt om 

den kreditrisk som exempelvis utlåning kan medföra (DBRS a, Moody´s, 2012c, Standard & 

Poor´s b, Verständig, 2012). Dock påpekar Standard & Poor´s att investerarna måste ta 

hänsyn till fler faktorer än ett företags kreditvärdighet innan de beslutar om investering. 

Klassificeringen mellan kreditinstituten är likartad och baseras på omfattande information om 

företaget, allt från företagets skuldsättning, företagets omsättning och andra finansiella 

nyckeltal, till hur pass effektivt företagsledningen fungerar. Samtliga bolag använder ett 

klassificeringssystem som bygger på bokstäver. Däremot skiljer Moody´s, DBRS och Fitch 

Ratings på värdering vid långsiktig samt kortsiktig kreditvärdighet. Vid bedömning om hur 

kreditvärdigt ett företag är på lång sikt använder de likt de övriga kreditinstituten ett 

bokstavssystem, medan de vid bedömning av ett företags kreditvärdighet på kort sikt 

använder ett kombinerat bokstavs- och siffersystem. Sättet som kreditinstituten använder 

bokstavssystemet på skiljer sig emellertid något åt, och vad företagen måste uppnå för att 

tilldelas ett visst kreditbetyg kan också vara olika mellan kreditinstituten. (DBRS b, c, Fitch 
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Ratings b, c, Moody´s, 2012b, Soliditet AB, 2011c, Standard & Poor´s, 2012b, Verständig, 

2012) 

Vid kreditklassificering tar Soliditet AB hänsyn till fyra delområden: företagets 

ålder/verksamhet, ägare/ledning, ekonomi samt betalningsförmåga (Soliditet AB, 2011a). 

Soliditet AB:s klassificeringsmodell består av sex olika kreditbetyg, från AAA-klassificering 

som är den högsta klassificeringen som ett företag kan få till klassificeringen C som är den 

lägsta. För att få AAA-klassificering krävs det att företaget har bolagsformen aktiebolag, varit 

verksamt i minst tio år, en omsättning som överstiger två miljoner kronor samt att de 

finansiella nyckeltalen ligger väsentligt över branschgenomsnittet. AAA-klassificering kan 

alltså inte uppnås av handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor, för de här företagen 

är AA-klassificering, vilket betyder att företaget har god kreditvärdighet den högsta 

klassificeringen. För att få AA-klassificering krävs det för aktiebolag att omsättningen 

överstiger en miljon kronor samt att nyckeltalen ligger över branschgenomsnittet. Med A-

klassificering menas att företaget är kreditvärdigt och för att få den här klassificeringen måste 

företagets nyckeltal ligga på eller nära branschgenomsnittet. För nystartade företag som inte 

uppvisar någon negativ information kan AN-klassificering utfärdas. Om ett företag uppvisar 

negativ information eller om företagets nyckeltal ligger under branschgenomsnittet kan 

klassificeringen B ges. Det betyder att kredit kan erhållas i utbyte mot någon form av 

säkerhet. Den lägsta klassificeringen som ett företag kan få är klassificeringen C och med det 

menas att andra företag avråds från att ge företaget kredit. Klassificeringen C utfärdas till 

företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang, 

revisionsanmärkningar samt till företag där nyckeltalen ligger långt under 

branschgenomsnittet. Informationen som Solditet AB använder som underlag vid 

klassificeringen är hämtad från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska 

Centralbyrån, kronofogdemyndigheten och lantmäteriverket. (Soliditet AB, 2011c) 

De ovanstående kriterierna inkluderar nästintill enbart finansiella mått. Enligt Ax, Johnsson 

och Kullvén (2009) har de finansiella måtten under en längre tidsperiod varit de mest 

betydelsefulla för att mäta ett företags finansiella prestationer, men under senare tid har 

emellertid de icke-finansiella måtten
1

  fått en allt större betydelse för företagets 

verksamhetsbedömning. En anledning till att de icke-finansiella måtten blivit allt viktigare för 

prestationsmätning inom verksamheten antas beror på att de finansiella måtten inte ger samma 

                                                 
1
 Med icke-finansiella mått menas, exempelvis: reklamationer, klagomål och cykeltid. 
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starka signaler som de icke-finansiella måtten om exempelvis vad orsakerna till ett finansiellt 

problem kan vara eller vad som skapar framtida värden. (ibid.) 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Ett problem som kan förekomma när det gäller de finansiella måtten är enligt Kaplan och 

Norton (1996) att de finansiella måtten inte uppdateras i den takt som behövs för att redovisa 

rättvisad värden av företagets verksamhet, då måtten redovisar vad som hänt i det förflutna 

medan de icke-finansiella måtten mäter nutiden. Eftersom de finansiella måtten redovisas 

efter konjunkturkurvan kan det bli missvisande att vid kreditbedömning av ett företag endast 

använda finansiella mått då företagets resultat inte kommer att uppvisa företagets nuvarande 

finansiella ställning. För att visa företagets nuvarande finansiella tillstånd kan icke-finansiella 

mått användas och enligt Ax et al. (2009) kan de icke-finansiella måtten utläsa orsakerna till 

de finansiella problemen och således kan de icke-finansiella måtten vara till hjälp för att ge en 

mer rättvisande kreditbedömning. 

Ytterligare ett skäl till att de icke-finansiella måtten skulle vara relevanta att ta hänsyn till vid 

kreditklassificering är att cirka 60 % av de 1000 största företagen i USA använder sig av icke-

finansiella mått. Det kan tyda på att de icke-finansiella måtten kan vara av stor betydelse för 

en lyckad företagsamhet (Gautreau & Kleiner, 2001).  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Eftersom framgångsrika företag i USA har använt de icke finansiella måtten i större 

utsträckning än andra under en längre period, vill vi undersöka om användandet av icke-

finansiella mått kan förklara AAA-företagens stabila finansiella framgång jämfört med B-

företag. För att följa upp företagets verksamhet kan företaget använda sig av olika icke-

finansiella mått, det viktiga är emellertid inte hur måtten definieras utan i vilken utsträckning 

de uppsatta måtten tillämpas, hur måtten följs upp och hur väl företagen presterar i de icke-

finansiella måtten.  

Således vill vi undersöka om mer aktiv användning av de icke-finansiella måtten samt en 

bättre prestation inom de icke-finansiella måtten kan vara en förklaring till en framgångsrik 

kreditvärdighet i Sverige. För att klargöra vår problemformulering har följande frågeställning 

ställts:  
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Finns det skillnader mellan AAA- samt B-företagens genomsnittliga användande och hur väl 

de presterar i de icke-finansiella måtten, och om det finns skillnader, kan de förklara ett 

bättre eller sämre kreditbetyg? 

1.4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan god 

prestationsförmåga i de icke-finansiella måtten och kreditvärdighetsbedömning. Genom en 

enkätstudie av AAA- och B-företagens tillämpning av de icke-finansiella måtten och dess 

omfattning vill vi se om de företag som jobbar med de icke-finansiella mått skapar värden 

som höjer dess kreditvärdighet. Ambitionen är att öka kunskap och finna nya samband mellan 

icke-finansiella mått och olika kreditbetyg.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Studien kommer att utgå från det balanserade styrkortet, den dynamiska multi-dimensionella 

modellen, resursperspektivet och de fyra kapaciteterna med undantag för det finansiella 

perspektivet i det balanserade styrkortet och den dynamiska multi-dimensionella modellen, 

samt strategikartan i det balanserade styrkortet. Trots all den kritik som framförts mot det 

balanserade styrkortet har vi valt att använda oss av modellen, eftersom den anses vara en av 

de viktigaste och mest använda när det gäller att kombinera finansiella- med icke-finansiella 

mått (Smith, 2005). Perspektiven i modellen kommer dessutom endast att användas för att 

utforma enkätfrågor utifrån och vi kommer inte ta hänsyn till det kausala sambandet som 

nämns av Ax et al. (2009). Utan kommer istället utgå från Nörreklits (2000) mening om att 

det inte finns ett linjärt samband mellan hur perspektiven påverkar och påverkas av varandra.  

I studien har avgränsning gjorts till de företag som fått sin kreditklassificering av 

kreditinstitutet Soliditet AB. Det eftersom undersökningen baseras på företag som belönats 

med Diamond Award som grundats av Soliditet AB. Diamond Award innebär att ett företag 

lyckats behålla den högsta klassificeringen AAA under en 20 års period. (Soliditet AB, 

2011c) Avgränsningen av vårt urval har dessutom begränsats till företag med bolagsformen 

aktiebolag, företag inom tillverkningsbranschen samt små och medelstora företag. Till små 

företag räknas företag som har fler än 10 och färre än 50 stycken sysselsatta samt vars 

omsättning eller balansomslutning är större än 2 miljoner men mindre än 10 miljoner euro per 

år, och till medelstora företag räknas de företag som har färre än 250 stycken sysselsatta samt 
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vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller har en årlig balansomslutning som 

inte överskrider 43 miljoner euro. (Europa, 2007)  

1.6 DISPOSITION 

Uppsatsen kommer vidare att bestå av sex avsnitt. Först presenteras de teoretiska modeller 

som undersökningen utgått från och som kommer att användas vid analysen (2), sedan 

kommer en grundlig genomgång av tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen (3), 

därefter presenteras den empiriska undersökningen (4), som följs av en analys och diskussion 

som kopplar samman det teoretiska ramverket med den empiriska undersökningen samt 

diskuterar resultatet och kopplar det till metoden (5), som sedan avslutas med slutsatser och 

förslag till vidare forskning (6). 

2. TEORETISKT RAMVERK 

I det här avsnittet kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Först redogörs för 

tidigare forskning inom området, sedan ges bakgrunden till varför icke-finansiella mått fått 

en större betydelse. Därefter nämns olika perspektiv som tar upp icke-finansiella mått i det 

balanserade styrkortet och i den dynamiska multi-dimensionella modellen samt vilka mått 

som används inom varje perspektiv. Vidare presenteras vilka konkurrensfördelar som de olika 

perspektiven samt de fyra kapaciteterna kan ge och slutligen presenteras hur företagen bör 

använda de icke-finansiella måtten och källkritik. 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare studier har undersökt sambandet mellan icke-finansiella mått och hur väl ett företag 

presterar finansiellt samt i vilken utsträckning företagen använder de icke-finansiella måtten. 

Exempelvis undersökte Fullerton och Wempe (2009) hur de icke-finansiella 

tillverkningsmåtten påverkade Lean produktionen samt de finansiella prestationerna. 

Resultatet visade att det fanns ett medelstarkt samband mellan de icke-finansiella 

tillverkningsmåtten och Lean produktionen samt de finansiella prestationerna. Ytterligare 

undersökte Ong och Teh (2009) i vilken utsträckning malaysiska tillverkningsföretag använde 

finansiella- och icke-finansiella mått. De fann att de större tillverkningsföretagen använde de 

finansiella- och icke-finansiella måtten i en större utsträckning än vad de små 

tillverkningsföretagen gjorde. Enligt Ong och Teh (2009) berodde skillnaden på att de större 
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tillverkningsföretagen hade fler resurser och mer expertis av att investera, bearbeta och 

analysera data av de finansiella och icke-finansiella resultaten.  

2.2 BAKGRUND TILL ICKE-FINANSIELLA MÅTT  

Det traditionella förfarandet när företag mäter sina prestationer inkluderar endast de 

finansiella måtten. Det har dock visat sig att endast inkludera finansiella mått inte är 

tillräckligt för att se vad som bidrar till att bygga ett företags framtida värden. Utan det behövs 

även att hänsyn tas till ytterligare information, eftersom de finansiella måtten oftast bygger på 

händelser som redan inträffat samt att det är svårt att utifrån de finansiella värdena få fram hur 

företaget skall nå sina strategiska mål. I och med insikten om att det krävs mer information än 

den som ges genom de finansiella måtten för att se vad som leder till ett företags framtida 

värde har det balanserade styrkortet som även inkluderar mått av icke finansiell karaktär 

utformats. (Ax et al., 2005, s. 617-618)  

2.3 PERSPEKTIV OCH ICKE-FINANSIELLA MÅTT  

Vid användandet av det balanserade styrkortet utgår företaget från dess vision, affärsidé och 

strategi. Grundmodellen av det balanserade styrkortet består av fyra perspektiv, dels det 

traditionella perspektivet som tar upp finansiella mått och dels de perspektiv som tar upp 

sådan information som är av icke-finansiell karaktär. Genom de här perspektiven försöker det 

balanserade styrkortet koppla samman den kortsiktiga ekonomistyrningen i företaget med 

företagets långsiktiga vision och strategi, för att på så vis skapa högre värden för företaget. 

(Ax et al., 2005, s. 618-619) 

De fyra perspektiven som det balanserade styrkortet utgår från är: 

 Det finansiella perspektivet; Hur upplevs företaget av ägarna, och hur skall företaget 

på bästa sätt tillfredsställa aktieägarnas förväntningar?  Perspektivet beskriver 

strategin utifrån finansiella mått, till exempel genom räntabilitet på eget kapital och 

ökad försäljning med flera. 

 Kundperspektivet; Hur uppfattar kunden företaget? Perspektivet förklarar vad 

kunderna erbjuds när det gäller varumix, exempelvis beträffande kvalitet och pris, 

samt företags kundrelationer.  Genom perspektivet jämför företaget hur de står sig mot 

sina konkurrenter för att behålla sina befintliga kunder samt för att attrahera nya 

kunder. Exempel på mått som används inom kundperspektivet är: 
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kundtillfredställelseindex, ledtid
2
, leveranspunktlighet, reklamationer, andel återköp

3
 

samt antal klagomål.  

 Det interna processperspektivet; Hur ser företagets processer ut och vad måste 

företaget bli bättre på? Perspektivet tar upp hur de mål som satts upp i det finansiella- 

samt kundperspektivet skall uppnås. Generella mått som nyttjas i processperspektivet 

för att mäta ett företags effektivitet är: cykeltid
4
, kvalitet, produktivitet samt kostnad.  

 Lärande- och tillväxtperspektivet; Hur skall företaget kunna bli mer 

konkurrenskraftigt och förbättra sig för att skapa högre värde? Perspektivet består av 

företagets immateriella tillgångar, såsom exempelvis personal. Vanliga mått som 

används inom perspektivet är: personaltillfredställelseindex och personalomsättning. 

 

(Ax et al. 2005, s. 618-621, Hallgårde & Johansson, 1999 & Kaplan & Norton 1992, 1999) 

Det kausala sambandet mellan de olika perspektiven kan enligt Ax et. al (2009) beskrivas som 

ett linjärt samband när det gäller hur de olika perspektiven påverkar varandra, (Lärande och 

tillväxtperspektivet  processperspektivet  kundperspektivet  finansiella perspektivet), 

perspektiven påverkar sålunda enbart varandra i den riktning pilen pekar och inte i andra 

riktningar. Exempelvis, kundperspektivet kan enbart påverkas av processperspektivet och kan 

endast påverka det finansiella perspektivet. (ibid., s. 457) 

Utifrån det balanserade styrkortet samt framgångsdimensions-modellen har Maltz, Shenar och 

Reily (2003) skapat en ny modell, den dynamiska multi-dimensionella modellen. Perspektiv 

som återfinns i den här modellen är: det finansiella-, kund/marknads-, process-, 

personalutvecklings- och framtidsperspektivet.  De här fem perspektiven fungerade som 

grund vid Maltz et al. (2003) undersökning för att fastställa mått som skulle kunna tillämpas 

av kommersiella- samt specifika företag
5
 för att mäta företagens prestationer. Företagen fick 

inom varje perspektiv nämna de mått som de ansåg var viktigast för sitt företag. De mått som 

                                                 
2 Den tid det tar för företaget att tillfredsställa kundens behov. 

3
 Andel köp av tidigare kunder i förhållande till total försäljning. 

4
 Den tid själva processen tar, t.ex. att framställa en produkt.  

5 Små och stora företag, teknikföretag, företag som varit verksamma längre eller kortare tid än 

tre år. 



17 

 

kunde fastställas vara viktigast för var och ett av de fem perspektiven efter att Maltz et al. 

(2003) genomfört sin studie var: 

 

 Kund och marknadsperspektivet; Fokuserar på företagets möjligheter att förstå 

kundernas behov och önskemål. Måtten som var mest tillämpbara var: 

kundtillfredställelseindex, återkommande kunder, servicegrad samt feedback från 

kunderna. 

 Processperspektivet; Fokuserar på företagets effektivitet och förmåga att utveckla 

sinaprocesser. Måtten som var mest applicerbara var: andel nya produkter i 

förhållande till totala produkter, on-time delivery, kvaliteten av produktutveckling 

samt cykeltid.  

 Personalutvecklingsperspektivet: Fokuserar på medarbetarnas olika roller inom 

företaget och hur olika medarbetarna kan bidra till företagets framgång. Måtten som 

ansågs viktigast var: personalomsättning av de mest presterande, 

personaltillfredsställelse samt uppmuntra de anställda att föreslå eller testa nya idéer. 

 Framtidsperspektivet: Fokuserar på förändringsbenägenheten hos företagens 

beredskap inför framtiden och behovet av långsiktiga aktieägare samt investerare. 

Måtten som mest användbara var: kvaliteten av strategisk planering samt att 

förutse/förbereda sig för oväntade händelser från omvärlden. 

 (Maltz et al., 2003)  

2.4 KONKURRENSFÖRDELAR 

2.4.1 KUNDPERSPEKTIVET 

Ett av de viktigaste kundmåtten är tillfredställelse och för att påverka tillfredställelsen hos 

kunderna finns fem viktiga faktorer att ta hänsyn till: tid, kvalitet, pris, utförande och service. 

För att kunna attrahera nya samt för att behålla värdefulla kunder krävs det ofta att företagen 

kan reagera snabbt och pålitligt på en kunds önskemål. Produktkvaliteten har ända sedan 

1980-talet ansetts vara ett viktigt konkurrensmedel. Det kunde då betraktas som en strategisk 

fördel men har under senare år övergått till att vara en ren nödvändighet för företagen. De 

företag som inte lyckas med att anpassa sig till kundernas kvalitetskrav och inte klarar av att 
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leverera felfria varor inte blir långvariga på marknaden, det eftersom dagens kunder kräver en 

allt högre kvalitet på de varor som de konsumerar och har större möjlighet att välja en annan 

likartad produkt som uppfyller deras kvalitetskrav. I de marknadssegment där priset har en 

stor inverkan på köpbeslutet kan företaget jämföra sina försäljningspriser (efter rabatter) med 

konkurrenternas priser eftersom konsumenterna alltid kommer att beakta det pris som de ger 

för en vara. Dock ses priset av många konsumenter endast som en del av kostnaden och då ett 

företag kan leverera mer av de andra fyra faktorerna (tid, kvalitet, utförande och service) kan 

de ofta ta ut ett högre pris. (Kaplan & Norton 1997,1999) Genom att prioritera de fem 

ovannämnda faktorerna menar Kaplan & Norton (1997, 1999) att företaget kan få en 

strategisk fördel hos sina befintliga samt framtida kunder gentemot företagets konkurrenter.   

2.4.2 PRODUKTPROCESSER 

Företag består av en unik samling processer som skapar kundvärden och genererar ekonomisk 

vinst (Kaplan & Norton, 1999, s. 94). Enligt Kaplan och Norton (1999) kan företagen 

använda sig av en generell värdekedjemodell som består av tre huvudprocesser: innovationer, 

leveranser och eftermarknad för att på så vis kunna analysera och fastställa vad företaget 

behöver bli bättre på för att öka kundvärdet inom varje område.  

Innovationsprocessen innebär att företagen identifierar och bearbetar nya marknader samt 

nuvarande och framtida kundbehov. Utifrån de här behoven utvecklar företagen sedan nya 

produkter och tjänster för att passa de nya marknaderna och kundgrupperna, men även för att 

tillfredsställa existerande kunders nya behov. För att företagen skall bli framgångsrika krävs 

det att produkterna som de utvecklar speglar kundernas önskemål.  (Kaplan & Norton, 1999, 

s. 94-95, 111) Även Hoopes, Madsen och Walker (2003) framhåller betydelsen av innovation. 

De menar att för att företaget ska skapa långsiktiga konkurrensfördelar krävs det att företagen 

kontinuerligt skapar innovativa resurser som är svåra att kopiera. 

Leveransprocessen handlar om att företagen på ett effektivt, konsekvent och punktligt sätt 

skall producera och leverera befintliga varor och tjänster till existerande kunder.  Processen 

inleds med att företaget får in en beställning av en kund och fullbordas då företaget levererat 

produkten eller tjänsten till kunden. (Kaplan & Norton, 1999, s. 94, 101)  

Den tredje och slutliga processen i värdekedjan är eftermarknad. Vilken innebär att företaget 

genom att erbjuda kunderna service ökar det värde som varan ger kunden efter det att inköpet 

gjorts. Exempel på mått som kan användas för att mäta servicen som ges i 
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eftermarknadsprocessen är: garantiåtaganden, reparationer, defekter och reklamationer 

(Kaplan & Norton 1999, s. 94, 102)  

För att företagen skall överleva och skapa bestående konkurrensfördelar krävs det att 

företagen höjer kvalitetsnivån, förkortar processtiderna, ökar avkastningen, maximerar flödet 

och sänker kostnaderna för processerna (Kaplan & Norton, 1999).  

2.4.2 LÄRANDE OCH PERSONALPERSPEKTIVET 

Lärande- och innovationsperspektivet innehåller de mål och styrtal som gynnar 

organisationens lärande och tillväxt.  Målen som satts upp i det finansiella-, kund- och 

processperspektivet visar vad företaget måste åstadkomma för att kunna uppnå ett avsevärt 

förbättrat resultat, och byggstenarna för att nå målen som ges i de tre ovanstående 

perspektiven tillhandahålls av målen som satts upp för lärande- och innovationsperspektivet. 

(Kaplan & Norton, 1999)   

Många gånger väljer företagen att inte investera i verksamhetens medarbetare och det kan på 

kort sikt leda till marginella vinstökningar och de negativa konsekvenserna hinner inte visa 

sig förrän senare. För att hantera det här problemet lägger det balanserade styrkortet stor vikt 

vid att företagen investerar inför framtiden och då inte enbart i de traditionella områdena 

såsom investeringar i ny utrustning. Utan för att ett företag skall uppnå framstående 

prestationer krävs det i allmänhet att betydande investeringar i medarbetare som bygger upp 

företagets kompetens görs. (Kaplan & Norton, 1999) Det eftersom det är behålla och utveckla 

kunskapen inom företaget för att på så sätt fortsatt kunna tillfredsställa kundernas behov (Olve 

et al., 1999). Det är enligt Kaplan och Norton (1999) således ytterst viktigt att företagen gör 

den här formen av investeringar.  

Två vanliga styrtal som företag sätter upp för sina medarbetare är: 

 Personaltillfredställelse 

 Personallojalitet  

(Kaplan & Norton, 1999) 

Personaltillfredställelse är av stor vikt för företaget, då nöjda medarbetare är en förutsättning 

för ökad produktivitet, lyhördhet, kvalitet och kundservice. Tillfredställelsen hos 

medarbetarna mäts ofta genom att enkäter delas ut av företagsledningen till de anställda. 

Frågor som kan ställas i en sådan enkät är exempelvis: möjlighet till att fatta beslut, 
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uppmärksammande av goda arbetsinsatser och aktiv uppmuntran att vara kreativ och använda 

fantasin. (Kaplan & Norton, 1999) 

Personallojalitet handlar om företagets förmåga att behålla sina anställda i företaget. Eftersom 

medarbetare som under en längre tid finns kvar i företaget bär med sig dess värderingar, 

kunskapen om företagets processer och troligen är lyhörda för kundernas behov är det viktigt 

att företaget gör långsiktiga investeringar i sina anställda. Då investeringar i medarbetarna 

leder till att det intellektuella kapitalet stannar kvar i företaget. Personallojalitet mäts oftast 

genom omsättningshastigheten bland nyckelpersonerna inom företaget. (Ibid.) 

För att förbättra de ovanstående styrtalen kan företagen dels utveckla medarbetarnas 

kompetens genom exempelvis utbildning. De kan även se till att de anställda får tillgång till 

god information gällande kunder, processer samt vad olika beslut får för finansiella 

konsekvenser för att medarbetarna skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt 

sätt som möjligt. För att medarbetarna skall prestera så bra som möjligt och för att de skall 

verka för företagets bästa krävs det även att företaget motiverar, ger sina anställda en viss 

grad av frihet samt att företaget bidrar till att de anställda kommer med egna initiativ. (Ibid.) 

För att mäta motivation och initiativtagandet från medarbetarna kan ett enkelt och vanligt 

styrtal användas som tar reda på hur många förslag varje medarbetare kommer med. Genom 

det här måttet kan företaget skapa sig en uppfattning om hur aktiva medarbetarna är för att 

medverka till att förbättra organisationen. (Kaplan & Norton, 1999) Enligt Hallgårde och 

Johansson (1999) är det viktigt att företagen inte stannar upp och tror att de har hittat en 

optimal lösning, utan att det krävs kontinuerlig utveckling av verksamheten för att den skall 

kunna fortsätta att existera.  

2.4.3 KONKURRENSFÖRDELAR INOM FÖRETAGETS KAPACITETER  

Enligt Henri (2006) har tidigare studier hävdat att det finns fyra kapaciteter som anses vara av 

störst vikt för att skapa konkurrensfördelar. De fyra kapaciteterna är: organisatoriskt lärande, 

innovation, entreprenörskap och marknadsorientering.  Varje kapacitet innebär en fördel för 

företaget, men endast då alla fyra kapaciteter används tillsammans kan en långsiktig 

konkurrensfördel skapas. För att undersöka hur det interaktiva-
6

 och diagnostiska
7
  

                                                 
6
 Interaktiv användning innebär att cheferna har en öppen dialog med företagets anställda och 

exempelvis uppmuntrar de anställda att testa nya idéer. 
7

 Diagnostisk användning innebär att cheferna begränsar exempelvis innovation hos de 

anställda och har en strikt dialog med de anställda. Chefer ger order och de anställda lyder.   
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användandet av ledningens styrsystem (PMS
8

) i de fyra kapaciteterna kunde förbättra 

företagets prestationer genomförde Henri (2006) en studie.  Genom att fråga företagen vilka 

faktorer inom de fyra kapaciteterna som var mest kännetecknade för deras verksamhet 

ämnade Henri (2006) att fastställa vilket av det interaktiva- eller diagnostiska användandet av 

PMS som gav bäst resultat. Av studien framgick att de faktorer som var mest kännetecknande 

inom respektive kapacitet var följande: 

 Organisatoriskt lärande: medarbetarnas förmåga att lära sig som en viktig del i 

företagets utveckling och att de anställdas utveckling genom utbildning sågs inte som 

en kostnad utan som en investering. 

 Innovation: att ledningen på ett aktivt plan strävade efter innovation samt om 

innovation accepterades hos projektledningen. 

 Entreprenörskap: nya linjer av produkter samt stark benägenhet för högriskprojekt.  

 Marknadsorientering: mått på kundnöjdhet samt kundnöjdhet.   

 (Henri, 2006) 

Resultatet som Henri (2006) fick visade att när ledningens styrsystem användes interaktivt 

gav det positiva effekter på organisatoriskt lärande, innovation, entreprenörskap och 

marknadsorientering. Vilket i sin tur ledde till förbättrade prestationer hos företagen. Medan 

när ledningen använde styrsystemet diagnostiskt blev resultatet det motsatta. 

2.5 ANVÄNDANDET AV ETT STYRKORT OCH ICKE-FINANSIELLA MÅTT 

För att det skall vara relevant för ett företag att använda sig av ett styrkort krävs det dock att 

ett styrkort uppnår sitt mål att omvandla företagets strategi till förståeliga operativa termer. 

Misslyckande med att uppnå målet kan inträffa om styrkortet innehåller för många eller 

irrelevanta mått. För många mått kan bidra till att fokus försvinner från företagets strategiska 

målsättningar, vilket gör det svårt att kommunicera en konsekvent genomföringsplan till de 

anställda som är ansvariga för att uppnå företagets strategiska mål. (Campbell, 2006) Enligt 

Hallgårde och Johansson (1999) bör företaget använda tillräckligt många mått för att ha 

kontroll, men så pass få att företaget orkar mäta och tolka resultaten. Ett överflöd av 

irrelevanta mått som inte kan kopplas till företagets övergripande strategi kan tyda på brist av 

strategisk inriktning hos toppskiktet av organisationen. För att ett mått skall anses vara 

                                                 
8
 Performance Measurements System. Processen för inhämtad och rapporterad information av 

olika verksamhetsprestationer. 
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relevant att inkludera i styrkortet måste måttet ha tydliga och påvisbara kopplingar till 

företagets övergripande kund- och finansiella mål. (Campbell, 2006) 

Genom att använda det ett styrkort som det balanserade styrkortet eller en annan styrkort kan 

företagsledningen mäta i vilken omfattning företagets affärsenheter skapar mervärde för både 

existerande och framtida kunder. De kan även se hur företaget bör stimulera de interna 

färdigheterna och hur de bör investera i företagets medarbetare, system och rutiner för att 

förbättra det framtida resultatet. Det balanserade styrkortet talar mycket om faktorer som är 

värdeskapande på lång sikt, men genom det finansiella perspektivet tar modellen fortsatt 

hänsyn till det kortsiktiga resultatet. (Kaplan & Norton, 1999) 

2.3 KÄLLKRITIK 

Det balanserande styrkortet har fått ta emot hård kritik, bland annat från Nörreklit (2000). 

Nörreklit (2000) kritiserar såväl existensen av de kausala sambanden som det balanserade 

styrkortet bygger på, som vilken riktning de här sambanden i sådant fall har då de kausala 

sambanden inte har fastställs av Kaplan och Norton. Nörreklit (2000) hävdar dock att 

sambandet mellan de fyra perspektiven troligtvis inte är linjärt (Lärande och 

tillväxtperspektivet  processperspektivet  kundperspektivet  finansiella perspektivet) 

utan att alla perspektiv kan påverka och påverkas av varandra. Det krävs exempelvis inte 

nödvändigtvis högre kundnöjdhet för ett förbättrat finansiellt resultat, utan ett ökat finansiellt 

resultat kan även bero på förbättringar i processperspektivet. Det finns enligt Nörreklit (2000) 

även empiriska bevis för att det inte föreligger något kausalt samband mellan ökad kvalitet 

och ett förbättrat finansiellt resultat, vilket kan ses som ett stort misslyckande från Kaplans 

och Nortons sida vid framställningen av det balanserade styrkortet. När Kaplan och Norton 

talar om kausalitet tror Nörreklit (2000) att de egentligen syftar på slutgiltighet. Följaktligen, 

ett samband som kan observeras innebär att det existerar, men att ett samband kan observeras 

betyder inte nödvändigtvis att det är ett giltigt samband. (ibid., s. 74-77) För att lösa 

problemet med orsak-verkansamband har företag i realiteten valt att separera perspektiven och 

betrakta perspektiven som enskilda perspektiv (Bringnall, 2002).    

Vidare kritiseras avsaknaden av ett tidsperspektiv av Nörreklit (2000) eftersom avsaknaden av 

ett tidsperspektiv gör det svårt att mäta kausaliteten mellan de olika perspektiven i det 

balanserade styrkortet. Resultaten som mäts inträffar vid olika tidpunkter, vilket det 

balanserade styrkortet inte tar hänsyn till (ibid.). Nörreklit (2000) illustrerar det med att 

effektiviseringsåtgärder som sätts in i en verksamhets processer kan generera nöjdare kunder 
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och därmed ett ökat finansiellt resultat inom en tidsram på tre månader. Medan forskning och 

utveckling möjligen inte kommer att påverka det finansiella resultatet förrän flera år senare. 

Nörreklit (2000) menar även att ett visst samband nödvändigtvis inte leder till ett givet 

resultat. Tillexempel är det inte givet att ökad kundnöjdhet leder till ökad försäljning eller att 

kundnöjdheten höjs då företaget sätter lägre priser. (ibid., s.71-74) 

Det balanserade styrkortet har även fått ta emot kritik från Maltz et al. (2003) som menar att 

modellen saknar fokus på personalresurser. Exempelvis tar Malitz et al. (2003) upp att flera 

europeiska företag såsom Best Foods inkluderat ett personalresursperspektiv i sitt balanserade 

styrkort för att fylla den här luckan. Vidare hävdar Maltz et al. (2003) att den dynamiska 

multi-dimensionella modellens personalutvecklingsperspektiv tar större hänsyn till 

personalresurser i jämförelse med det balanserade styrkortet, genom att modellen innehåller 

fler explicita mått på humankapital. Medan Smith (2005) påstår att den dynamiska multi-

dimensionella modellens framtidsperspektiv och personalutvecklingsperspektiv är för 

subjektiva och problematiska i den mån att måtten i praktiken kan vara svåra att 

operationalisera på ett kontinuerligt plan.   
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2.4 SAMMANSTÄLLNING AV MODELLERNAS MÅTT  

Eftersom somliga mått både finns med i det balanserade styrkortet samt i den dynamiska 

multi-dimensionella modellen som exempelvis kundtillfredställelseindex och cykeltid, har de 

likartade måtten redovisats under det balanserade styrkortet i tabell 1.    

 Tabell 1. Sammanställning av samtliga mått. 

3. METOD 

I det här avsnittet redogörs för tillvägagångsättet som använts för att besvara vår 

frågeställning som återfinns i avsnitt 1.3. Först motiveras val av metod och företag, sedan hur 

vi valt att operationalisera de teoretiska begreppen, därefter förklaras hur datan behandlats 

och innebörden av datan. Slutligen förs en kritisk diskussion av den valda metoden. 

3.1 VAL AV METOD  

Vår frågeställning syftar till att undersöka om det finns skillnader mellan AAA- och B-

företagens genomsnittliga användande av de icke-finansiella måtten samt hur väl företagen 

presterar i dem, för att således se om de icke-finansiella måtten har någon betydelse för vilket 

Perspektiv 

 

Modeller 

Kund-

perspektivet 

Process-

perspektivet 

Lärande- och 

personal-

perspektivet 

Innovations- och 

framtids-perspektivet 

 

Det 

balanserade 

styrkortet 

 

Den 

dynamiska 

multi-

dimensionella  

modellen 

 

Henris fyra 
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kreditbetyg ett företag får. Enligt Jacobsen (2002) används den kvantitativa metoden när det 

finns god kunskap om ämnesområdet som författaren vill undersöka, samt när studiens 

frågeställning är tydlig. Vi anser att vår frågeställning är tydlig och att det finns god kunskap 

om de icke-finansiella måtten och har således valt att använda den kvantitativa ansatsen. 

3.2 VAL AV FÖRETAG 

Vår population består av de 140 stycken företag som under en 20-års period lyckats behålla 

sin AAA-klassificering och därmed tilldelats Diamond Award av Soliditet AB, samt alla 

företag med B-klassificering i Sverige som fått sin kreditklassificering av Soliditet AB. 

Eftersom antalet företag som lyckats behålla klassificeringen AAA under en 20-års period är 

begränsat har vårt urval utgått från de här företagen, och då det endast är aktiebolag som kan 

uppnå AAA-klassificering har vårt urval begränsats till företag med aktiebolag som 

bolagsform. Vidare bestod merparten av företag med AAA-klassificering av 

tillverkningsföretag, vilket medförde att tillverkningsbranschen blev utvald att ingå i 

undersökningen. Skälet till att ytterligare branscher inte inkluderats i undersökningen, som 

hade bidragit till att vi fått ett större urval, är att vi anser att skillnaderna mellan icke-

finansiella mått och hur måtten används inom olika branscher kan vara stora. Det vore därför 

svårt att framställa frågor som är anpassade till alla branscher och om vi anpassat frågorna till 

olika branscher hade vår undersökning förlorat sitt syfte, eftersom likheter mellan de icke-

finansiella måtten vore svåra att identifiera.  

Avgränsningen av vårt urval har dessutom begränsats till små och medelstora företag. Till 

små företag räknas företag som har fler än 10 och färre än 50 stycken sysselsatta samt vars 

omsättning eller balansomslutning är större än 2 miljoner men mindre än 10 miljoner euro per 

år, och till medelstora företag räknas de företag som har färre än 250 stycken sysselsatta samt 

vars årsomsättning inte är större än 50 miljoner euro eller har en årlig balansomslutning som 

inte överstiger 43 miljoner euro. (Europa, 2007) 

Företag som inte är aktiebolag, tillhör andra branscher än tillverkningsbranschen, och inte 

uppfyller de krav som anges för små samt medelstora företag har således uteslutits ur studien. 

Urvalet har utifrån de här förutsättningarna begränsats till 58 stycken små och medelstora 

tillverkningsföretag med AAA-klassificering och bolagsformen aktiebolag. Efter 

identifieringen av urvalsgruppen av företag med betyget AAA har sedan 58 stycken företag 

med B-klassificering men annars allt annat lika valts ut slumpmässigt bland samtliga företag i 

Sverige som fått sitt kreditbetyg av Soliditet AB.  
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3.3 OPERATIONALISERING  

Syftet med studien är att undersöka om icke-finansiella mått har någon betydelse för vilket 

kreditbetyg som tilldelas till företaget. Utifrån syftet har icke-finansiella mått hämtas från 

det balanserade styrkortet, den dynamiska multi-dimensionella modellen samt Henris fyra 

kapaciteter, (se tabell 1.) och de här måtten har sedan använts som utgångspunkt i våra 

frågor. Frågorna är uppdelade i tre områden: (1) Hur ofta företagen sammanställer de icke-

finansiella måtten inom kund-, process- samt lärande- och personalperspektivet (2) Hur väl 

företagen anser att de presterar i de angivna måtten inom kund-, process- samt lärande och 

personalperspektivet och (3) Hur viktiga företagen anser att de angivna faktorerna inom 

framtids- och innovationsperspektivet är för verksamheten. 

3.4 DATAINSAMLING 

Enligt Holm och Solvang (1997) kännetecknas den kvantitativa ansatsen ofta av många 

undersökningsenheter samt systematiska och strukturerade frågeställningar, exempelvis 

enkäter. För att samla in data från AAA- samt B-företagen har en webbenkät använts. 

Enkäterna utformades med hjälp av hemsidan questionpro.com, där två olika hemsidor 

utformades. En sida som var avsedd för AAA-företagen och en som var avsedd för B-

företagen, dock med exakt samma frågor. Skälet till att två olika sidor utformades var för att 

inte behöva ställa frågan om vilken klassificering företaget har, eftersom den frågan eventuellt 

hade minskat sannolikheten för att företagen skulle besvara enkäten. Valet att använda två 

separata enkäter skulle även underlätta sammanställningen av resultaten för AAA- samt B-

företagen. För att se utformningen av enkäten, se bilaga 1.  

Mail till företagen med bifogad länk till respektive hemsida skickades ut den 29 april och 

avslutades den 11 maj. Däremellan skickades en påminnelse ut tre gånger. Av totalt 116 

företag besvarade 32 företag enkäterna, varav 14 stycken AAA-företag samt 18 stycken B-

företag. Vidare sammanställdes svaren från enkäterna med hjälp av questionpro.com som 

sammanställde svaren i två separata Excel-filer, en för AAA-företagen och en för B företagen.  

3.4.1 DATAINSAMLING AV SAMTLIGA FRÅGOR 

Nedan kommer vi att förklara hur datan för respektive fråga har behandlats. 

1. ”Hur ofta använder ni nedanstående mått eller mått som liknar de nedanstående 

måtten?” 

2. ”På en skala 1-5, hur väl anser ni att ert företag presterar i följande mått?” 
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3. ”Hur viktigt på en skala 1-5, anser ni att följande faktorer är? Där 1= inte viktigt och 

5 = väldigt viktigt” 

1. Rådatan för svaren var indelad i en skala 1-5, där 1 betydde att respondenten svarat att de 

använde måttet 1 gång per månad och 5 betydde att respondenten svarat att de aldrig använt 

måttet. Följaktligen blev vi tvungna att ändra skalan för att medelvärdena av svaren skulle bli 

logiska. Det vill säga, ju oftare företagen använde de icke-finansiella måtten, desto högre 

medelvärden skulle företagen få på frågan. Därmed fick svaret aldrig ett måttvärde på 0 och 

svaret en gång per månad fick ett måttvärde på 4.  Nedanstående tabell redovisar 

rangordningen av svarsalternativen efter korrigering.  

Svarsalternativ Aldrig 1 gång/år eller mer sällan 1 gång/halvår 1 gång/kvartal 1 gång/månad 

Måttvärden 0 1 2 3 4 

TABELL 2. ”HUR OFTA ANVÄNDER NI NEDANSTÅENDE MÅTT ELLER MÅTT SOM LIKNAR DE NEDANSTÅENDE 

MÅTTEN?” (RANGORDNINGEN AV SVARSALTERNATIV EFTER KORRIGERING). 

2. Nedanstående tabell redovisar innebörden av de olika svarsalternativen. Där 1 betyder att 

företaget presterar väldigt dåligt i ett mått och 5 betyder att företaget presterar väldigt bra i ett 

mått. 

Svarsalternativ Väldigt dåligt Sämre än måttligt Måttligt Bättre än måttligt Väldigt bra 

Måttvärden 1 2 3 4 5 

TABELL 3. ”PÅ EN SKALA 1-5, HUR VÄL ANSER NI ATT NI PRESTERAR I FÖLJANDE MÅTT? DÄR 1 = VÄLDIGT 

DÅLIGT OCH 5 = VÄLDIGT BRA”.  

3. Nedanstående tabell redovisar innebörden av de olika svarsalternativen. Där 1 betyder att 

den angivna faktorn inte är viktig för företaget och 5 betyder att faktorn är väldigt viktig för 

företaget.   

Svarsalternativ Inte viktigt Mindre viktigt Neutral 

ståndpunkt 

Viktigt Väldigt 

viktigt 

Måttvärden  1 2 3 4   5 

TABELL 4.”HUR VIKTIGT PÅ EN SKALA 1-5, ANSER NI FÖLJANDE FAKTORER ÄR? DÄR 1 = INTE VIKTIGT OCH 5 = 

VÄLDIGT VIKTIGT”. 

Genom att jämföra medelvärdena mellan AAA- samt B-företagens svar på kund-, process-, 

lärande- och personal-, samt framtids- och innovationsrelaterade frågor (se tabell 2,3 & 4) 

syftar vi att fastställa genomsnittliga skillnader mellan företagen. För att säkerställa att 

eventuella genomsnittliga skillnader i måtten inte beror på slumpen kommer även ett t-test att 

göras för samtliga frågor. Där ett p-värde tas fram. 
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3.4.1.2 P-VÄRDE  

P-värdet används i t-testet för att avgöra om nollhypotesen kan förkastas. Vår nollhypotes är 

att medelvärdesskillnaden mellan AAA- och B-företagen beror på slumpen och vår 

alternativhypotes är att medelvärdeskillnaden mellan AAA-och B-företagen beror ej på 

slumpen. P-värdet visar styrkan i förkastningen av nollhypotesen. Genom att p-värdet jämförs 

med signifikansnivån , om p-värdet är mindre än  förkastas nollhypotesen. (Jacobsen, 

2002). Vi har valt  till 5 % som ett vedertaget värde för den här typen av beräkningar. Det 

här innebär att om p-värdet är mindre än 5 % förkastas nollhypotesen, det vill säga skillnaden 

mellan medelvärdet för AAA- och B-företagen beror ej på slumpen. Vi använder p-värdet för 

att förstärka reliabiliteten av vårt resultat genom att statistiskt säkerhetsställa att 

medelvärdesskillnaden inte beror på slumpen med 95 % säkerhet.   

3.5 KRITISK GRANSKNING AV METODEN  

Det metodiska dilemmat är enligt Solvang och Holme (1997) att den kvalitativa ansatsen 

karakteriseras av en stark validitet och en svag reliabilitet. Medan den kvantitativa ansatsen 

kännetecknas av en svag validitet och stark reliabilitet. Den svaga validiteten som Solvang 

och Holme (1997) refererar till är att utrymmet för undersökaren att anpassa sina frågor till 

respondenten är begränsad. Det här i sin tur kan innebära att våra enkätfrågor har brister då 

viktiga mått som företaget använder men som författarna ej har kännedom om utelämnats och 

validiteten blir då bristande. För att stärka validiteten har vi formulerat våra enkätfrågor på 

följande vis: ”Hur ofta sammanställer ni nedanstående mått eller mått som liknar de 

nedanstående måtten?”. Dessutom för att öka trovärdigheten har vi i enlighet med Saunders 

(2009 s. 371-372), genomfört pilotundersökningar i syfte att minska risken för att deltagarna 

skall missförstå frågorna i enkäten. Totalt har tre pilotundersökningar genomförts med fem 

personer i varje, där innehållet och utformningen av enkäterna kritiserats av deltagarna. 

Enligt Dawson (2007) innebär reliabiliteten i en kvantitativ studie att datainsamlingen inte har 

påverkats av respondenternas humör eller arbetsbelastning som eventuellt skulle kunna 

försämra tillförlitligheten. För att minska risken för att respondenterna skall påverkas av de 

två ovanstående faktorerna har vi gett respondenter två veckor för att besvara enkäten. Vidare 

har vi i enlighet med Holme och Solvang (1997, s. 167) ökat reliabiliteten genom att inte 

överföra datan manuellt utan valt att göra en webbenkät på hemsidan, questionpro.com, som 

sammanställt datan automatiskt. Dock upptäcktes det vid en kontroll att skalan för frågorna, 

”Hur ofta använder ni nedanstående mått eller mått som liknar de nedanstående måtten?”, 
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var felaktig och ersattes således med en korrekt skala (se avsnitt 3.4.1 Datainsamling av 

samtliga frågor).  

4. EMPIRISK UNDERSÖKNING 

I det här avsnittet kommer medelvärdet och p-värdet av t-testerna att redovisas för respektive 

fråga ur enkäten. Avsnittet inleds med kundperspektivet och avslutas med framtids- och 

innovationsperspektivet. I varje perspektiv redovisas medelvärdet först i ett diagram och 

sedan i tabellform för att tydligare kunna se skillnader mellan företagen, därefter redovisas 

p-värdena. Slutligen görs en sammanställning av samtliga medelvärden och p-värden för 

samtliga frågor. 

4.1 KUNDPERSPEKTIVET   

Inom kundperspektivet fick respondenterna ta ställning till åtta olika kundrelaterade mått i 

frågorna: ”Hur ofta använder ni nedanstående mått eller mått som liknar nedanstående 

mått?”, samt ”På en skala 1-5, hur väl anser ni att ni presterar inom följande mått? Där 1 = 

väldigt dåligt och 5 = väldigt bra”. Nedan redovisas först AAA- och B-företagens 

genomsnittliga användande av de olika kundmåtten samt P-värdena för företagens 

användande av dem. Sedan redovisas hur väl företagen presterar i de måtten samt P-värdena 

för företagens prestation i de olika kundmåtten. 

4.1.1 OMFATTNING AV FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV ICKE-FINANSIELLA MÅTT 
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FIGUR 1. ”HUR OFTA ANVÄNDER NI NEDANSTÅENDE MÅTT ELLER MÅTT SOM LIKNAR NEDANSTÅENDE MÅTT?” 

(KUNDPERSPEKTIVET). 

4.1.1.1 SKILLNADER 

                    Mått 

 

Företag 

Kundtillfreds- 

ställelseindex 

Ledtid Reklam- 

ationer 

Kundlojalitet Klagomål Feedback 

från 

kunderna 

Service- 

graden 

Leverans-

punktlighet 

AAA-företag 0,86 2,92 3,57 0,86 3,00 2,57 2,57 3,57 

B-företag 1,65 2,33 2,78 2,33 1,83 2,78 2,67 2,78 

Skillnader -0,79 0,59 0,79 -1,48 1,17 -0,21 0,1 0,79 

TABELL 5. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE ANVÄNDANDET AV 

KUNDRELATERADE MÅTT. 

Genom figur 2. och tabell 5. framgår det att det föreligger skillnader mellan hur ofta AAA-

samt B-företagen använder samtliga kundmått. Ledtid, reklamationer, klagomål och 

leveranspunktlighet mäts i en högre utsträckning av AAA-företagen. Medan B-företagen 

oftare mäter kundtillfredställelseindex, kundlojalitet, feedback från kunderna och 

servicegraden (se figur 2. & tabell 5.). 

4.1.1.2 P-VÄRDE 

                  Mått 

 

Kundtillfreds- 

ställelseindex 

Ledtid Reklam- 

ationer 

Kundlojalitet Klagomål Feedback 

från 

kunderna 

Service- 

graden 

Leverans- 

punktlighet 

P-värde 0,01 0,24 0,10 0,01 0,06 0,7 0,88 0,11 

TABELL 6. P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV RESPEKTIVE MÅTT I KUNDPERSPEKTIVET. 

Efter att ha tagit hänsyn till p-värdena kan dock endast statistiska skillnader utläsas för 

företagens användande av kundmåtten kundtillfredställelseindex och kundlojalitet. Det 

eftersom endast p-värdena för de här måtten uppvisar ett värde som understiger 0,05. (se 

tabell 6.) 

4.1.2 FÖRETAGENS PRESTATION I ICKE-FINANSIELLA MÅTT 
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FIGUR 2. ”PÅ EN SKALA 1-5, HUR VÄL ANSER NI ATT NI PRESTERAR INOM FÖLJANDE MÅTT? DÄR 1 = VÄLDIGT 

DÅLIGT OCH 5 = VÄLDIGT BRA” (KUNDPERSPEKTIVET). 

4.1.2.1 SKILLNADER 

                   Mått 

 

Företag 

Kundtillfreds- 

ställelseindex 

Ledtid Reklam- 

ationer 

Kundlojalitet Klagomål Feedback 

från 

kunderna 

Service- 

graden 

Leverans- 

punktlighet 

AAA-företag 4,43 4,14 4,00 4,29 3,71 4,00 4,29 3,93 

B-företag 4,38 4,06 3,89 4,39 4,50 4,44 4,50 4,39 

Skillnader 0,05 0,09 0,11 -0,1 -0,79 -0,44 -0,21 -0,46 

TABELL 7. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE PRESTATION I 

KUNDRELATERADE MÅTT. 

I frågan om hur väl företagen anser att de presterar i de kundrelaterade måtten är skillnaderna 

mellan AAA- och B-företagen minimala. Skillnader som kan utläsas är emellertid att AAA-

företagen presterar bättre i måtten kundtillfredsställelseindex, ledtid och reklamationer. 

Medan B-företagen presterar bättre i kundlojalitet, klagomål, feedback från kunderna, 

servicegraden samt leveranspunktlighet (se figur 3. & tabell 7.).  

4.1.2.2 P-VÄRDE 
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P-värde 0,83 0,79 0,70 0,71 0,00 0,13 0,43 0,30 
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TABELL 8. P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS PRESTATION I RESPEKTIVE MÅTT I KUNDPERSPEKTIVET 

Gällande hur väl företagen anser att de presterar i kundmåtten kan endast en statistisk skillnad 

för måttet klagomål säkerställas, vilket B-företagen anser sig prestera bättre i (se tabell 8).  

4.2 PROCESSPERSPEKTIVET  

För processperspektivet fick respondenterna ta ställning till sex olika processrelaterade mått i 

frågorna: ”Hur ofta använder ni nedanstående mått eller mått som liknar nedanstående 

mått?”, samt ”På en skala 1-5, hur väl anser ni att ni presterar inom följande mått? Där 1 = 

väldigt dåligt och 5 = väldigt bra”. Nedanstående figurer och tabeller redovisar AAA- samt 

B-företagens genomsnittliga användande och prestationer samt p-värdena för processmåtten.  

4.2.1 OMFATTNING AV FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV ICKE-FINANSIELLA MÅTT 

 

FIGUR 3. ”HUR OFTA ANVÄNDER NI NEDANSTÅENDE MÅTT ELLER MÅTT SOM LIKNAR NEDANSTÅENDE MÅTT?” 

(PROCESSPERSPEKTIVET).  
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AAA-företag 1,86 2,14 2,14 1,71 3,00 3,00 

B-företag 2,00 1,56 2,44 1,44 2,56 2,22 

Skillnader -0,14 0,59 -0,30 0,27 0,44 0,78 
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TABELL 9.  SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE ANVÄNDANDET AV 

PROCESSRELATERADE MÅTT. 

Genom figur 4. och tabell 9. framgår det att det förekommer skillnader mellan hur ofta AAA-

företagen och B-företagen använder olika processmått. Det som kan utläsas är att AAA-

företagen i en större omfattning använder måtten antal dagar i lager, andel nya produkter i 

förhållande till totala produkter, antal defekta varor i produktionen och on time delivery, 

medan B-företagen i högre utsträckning använder måtten cykeltid och tillverkningstid för de 

viktigaste produkterna (se figur 4. & tabell 9.).  

4.2.1.2 P-VÄRDE 

 

Mått Cykeltid Antal dagar i 

Lager 

Tillverknings

tid 

Andel 

nya produkter 

Antal defekta 

varor 

On time 

delivery 

P-värde 0,82 0,36 0,36 0,65 0,49 0,22 

TABELL 10. P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV RESPEKTIVE MÅTT I PROCESSPERSPEKTIVET. 

Några statistiska skillnader gällande AAA- samt B-företagens användande av processmåtten 

går däremot inte att fastställa då inget av p-värdena ligger under 0,05 (se tabell 10.) 

4.2.2 FÖRETAGENS PRESTATION I ICKE-FINANSIELLA MÅTT 
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                 Mått 

Företag 

Cykeltid Antal dagar i 

lager 

Tillverkningstid Andel nya 

produkter 

Antal defekta 

varor 

On time delivery 

AAA-företag 3,71 3,29 3,71 3,69 3,50 4,00 

B-företag 3,56 3,67 3,56 3,22 3,33 3,24 

Skillnader 0,16 -0,38 0,16 0,47 0,17 0,76 

TABELL 11. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE PRESTATION I 

PROCESSRELATERADE MÅTT. 

Gällande hur väl företagen anser att de presterar i de olika processmåtten finns en viss 

skillnad mellan AAA- och B-företagen. I måtten cykeltid, tillverkningstid för de viktigaste 

produkterna, andel nya produkter i förhållande till totala produkter, antal defekta varor i 

produktionen samt on time delivery presterar AAA-företagen bättre, medan B-företagen 

endast presterar bättre än AAA-företagen i måttet antal dagar i lager. (se figur 5. & tabell 11.) 

4.2.2.2 P-VÄRDE 
Mått Cykeltid Antal dagar i 

Lager 

Tillverkningstid Andel nya produkter Antal defekta 

varor 

On time 

delivery 

P-värde 0,68 0,47 0,73 0,34 0,71 0,16 

TABELL 12. P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS PRESTATION I RESPEKTIVE MÅTT I PROCESSPERSPEKTIVET. 

Inte heller när det gäller hur väl AAA- samt B-företagen anser sig prestera i de olika 

processmåtten kan några statistiska skillnader säkerställas (se tabell 12.). 

4.3 LÄRANDE- OCH PERSONALPERSPEKTIVET 

I lärande- och personalperspektivet fick respondenterna ta ställning till sex olika 

personalrelaterade mått i frågorna: ”Hur ofta använder ni nedanstående mått eller mått som 

liknar nedanstående mått?”, samt ”På en skala 1-5, hur väl anser ni att ni presterar inom 

följande mått? Där 1 = väldigt dåligt och 5 = väldigt bra”. Nedanstående figurer och tabeller 

redovisar AAA- samt B-företagens genomsnittliga användande och prestationer samt p-värdet 

för lärande- och personalrelaterade mått.  

4.3.1 OMFATTNING AV FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV ICKE-FINANSIELLA MÅTT 
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FIGUR 5. ”HUR OFTA ANVÄNDER NI NEDANSTÅENDE MÅTT ELLER MÅTT SOM LIKNAR NEDANSTÅENDE MÅTT?” 

(PERSONALPERSPEKTIVET). 

4.3.1.1 SKILLNADER  

Mått 

Företag 

Personaltillfredställelse Personalomsättning Antal 

lämnade förslag 

Andel frånvaro Personalens lojalitet 

AAA-företag 0,86 1,57 0,57 3,57 0,64 

B-företag 2,11 1,00 2,17 1,89 1,67 

Skillnader -1,25 0,57 -1,60 1,68 -1,03 

TABELL 13. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE ANVÄNDANDET AV 

PERSONALRELATERADE MÅTT. 

Genom figur 6. och tabell 13. går det att utläsa att AAA-företagen använder personalmåtten  

personalomsättning och andel frånvaro mer frekvent, medan B-företagen oftare mäter 

personaltillfredställelse, antal lämnade förslag från medarbetarna samt personalens lojalitet.  

4.3.1.2 P-VÄRDE 

Mått Personaltillfredställelse Personalomsättning Antal lämnade 

förslag 

Andel frånvaro Personalens lojalitet 

P-värde 0,00 0,26 0,00 0,00 0,06 

TABELL 14.  P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS ANVÄNDANDE AV RESPEKTIVE MÅTT I PERSONALPERSPEKTIVET. 
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När vi ser till p-värdena för lärande- och personalmåtten kan vi dessutom säkerställa att det 

föreligger skillnader av företagens användande av måtten personaltillfredställelse, antal 

lämnade förslag från medarbetarna och andel frånvaro (se tabell 14.) 

4.3.2 FÖRETAGENS PRESTATION I ICKE-FINANSIELLA MÅTT 

 

FIGUR 6. ”PÅ EN SKALA 1-5, HUR VÄL ANSER NI ATT NI PRESTERAR INOM FÖLJANDE MÅTT? DÄR 1 = VÄLDIGT 

DÅLIGT OCH 5 = VÄLDIGT  

4.3.2.1 SKILLNADER 

               Mått 

Företag 

Personaltillfredställelse Personalomsättning Antal lämnade förslag Andel frånvaro Personalens lojalitet 

AAA-företag 3,69 4,69 2,46 3,85 4,00 

B-företag 4,59 4,29 4,06 4,53 4,47 

Skillnader -0,90 0,40 -1,60 -0,68 -0,47 

TABELL 15. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE PRESTATION I 

PERSONALRELATERADE MÅTT. 

 

Beträffande hur väl företagen anser att de presterar i de olika personalmåtten skiljer sig 

företagen åt. Det som går att utläsa från figur 7. och tabell 15. är att AAA-företagen presterar 
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personaltillfredställelse, antal lämnade förslag, andel frånvaro samt personalens lojalitet (se 

figur 7. & tabell 15.).  

4.3.2.2 P-VÄRDE 

Mått Personaltillfredställelse Personalom

sättning 

Antal lämnade 

förslag**** 

Andel 

frånvaro 

Personalens 

Lojalitet 

P-värde 0,00 0,12 0,00 0,03 0,01 

TABELL 16. P-VÄRDET FÖR FÖRETAGENS PRESTATION I RESPEKTIVE MÅTT I PERSONALPERSPEKTIVET. 

Även när det kommer till hur väl företagen anser sig prestera i de olika måtten i lärande- och 

personalperspektivet kan statistiska skillnader utläsas för hur väl företagen presterar i måtten 

personaltillfredställelse, antal lämnade förslag, andel frånvaro och personalens lojalitet, 

eftersom p-värden för de här måtten understiger 0,05. (se tabell 14 & 16) 

4.4 FRAMTIDS- OCH INNOVATIONSPERSPEKTIVET  

Inom framtids- och innovationsperspektivet fick respondenterna ta ställning till fem faktorer i 

frågan: ”Hur viktigt på en skala 1-5, anser ni att följande faktorer är? Där 1= inte viktigt och 

5 = väldigt viktigt”. Nedanstående figur och tabeller redovisar AAA- samt B-företagens 

genomsnittliga svar samt p-värdena av de kvalitativa faktorerna. 

FIGUR 7. ”HUR VIKTIGT PÅ EN SKALA 1-5, ANSER NI ATT DE FÖLJANDE FAKTORER ÄR FÖR ERT FÖRETAG? DÄR 1 

= INTE VIKTIGT OCH 5 = VÄLDIGT VIKTIGT.  

4.4.1 SKILLNADER  
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Företag 

oväntade händelser 

från omvärlden 

planering projektledningen att testa/föreslå 

nya idéer 

AAA-företag 3,71 4,00 3,29 3,15 3,29 

B-företag 3,33 3,89 3,41 3,50 3,78 

Skillnader 0,38 0,11 -0,12 -0,35 -0,49 

TABELL 17. SKILLNADER I MEDELVÄRDET FÖR AAA- SAMT B-FÖRETAGENS SVAR GÄLLANDE FRAMTIDS- OCH 

INNOVATIONSFAKTORER. 

För framtids- och innovationsperspektivet framgår det genom figur 8. och tabell 17. att AAA-

företagen tycker att kvalitén av strategisk planering samt att förutse/förbereda sig inför 

oväntade händelser från omvärlden är viktigast. Medan B-företagen anser att uppmuntra de 

anställda att testa/föreslå nya idéer, att innovation accepteras hos projektledningen och att 

ledningen på ett aktivt plan strävar efter innovation är av störst betydelse (se figur 8. & tabell 

17.).  

4.4.2 P-VÄRDE 

Faktorer Förutse/förbereda 

sig inför 

oväntade händelser 

från omvärlden 

Kvalitén av 

strategisk 

planering 

Att ledningen på ett aktivt plan 

strävar efter innovation 

Innovation 

accepteras hos 

projektledningen 

Uppmuntra de 

anställda 

att testa/föreslå 

nya idéer 

P-värde 0,36 0,73 0,75 0,33 0,14 

TABELL 18. P-VÄRDET FÖR FAKTORER I FRAMTIDS- OCH INNOVATIONSPERSPEKTIVET 

Dock kan inga av de ovanstående skillnaderna i figur 8. Och tabell 17. med 95 % säkerhet 

sägas inte bero på slumpen (se tabell 18.). 

4.5 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 

Perspektiv 

 

 

Frågor och p-värde 

Kund- 

Perspektivet 

Produkt- 

perspektivet 

Lärande och Personal- 

Perspektivet 

Framtids- och 

innovations- 

Perspektivet 

Omfattning 4/8 4/6 2/5  

- P-värde 2/8 0/6 4/5  

Prestation 3/8 5/6 1/5  

- P-värde 1/8 0/6 4/5  

Faktorer    2/5 

- P-värde    0/5 

TABELL 19.  SAMMANSTÄLLNING, DÄR AAA-FÖRETAGEN ÄR STÖRRE ÄN B-FÖRETAGEN SAMT P-VÄRDEN I 

ANDEL. 
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Genom sammanställningen av företagens användande av samtliga mått framgår det att totalt 

sätt använder AAA-företagen oftare de icke-finansiella måtten än B-företagen (10 av 19 icke-

finansiella mått, se tabell 19). Dock framgick det efter att tagit hänsyn till p-värdena att det 

endast förelåg en statistisk skillnad för två av de åtta mått som företagen fick ta ställning till 

gällande deras användande av måtten i kundperspektivet. För måtten som gavs inom 

processperspektivet uppvisades inga statistiska skillnader och för lärande- och 

personalperspektivet kunde det utläsas att tre av fem mått uppvisade en statistisk skillnad för i 

vilken omfattning företagen använde måtten. (se tabell 19) 

Sammanställningen av företagens prestation i samtliga mått visade att AAA-företagen 

presterade sämre än B-företagen i de icke-finansiella måtten (9 av 19 mått, se tabell 19). Efter 

att ha sett till p-värdena i prestationsmåtten kunde inte några statistiska skillnader utläsas för 

måtten i processperspektivet och endast ett mått inom kundperspektivet uppvisade en 

statistisk skillnad medan det förelåg en statistisk skillnad för fyra av måtten inom lärande- och 

personalperspektivet. (se tabell 19) 

5. ANALYS  

I det här avsnittet görs en sammanfattande analys som binder samman empirins resultat med 

teorin.  

Genom kundperspektivet går det att utläsa att AAA-företagen presterar bättre i måtten 

kundtillfredställelseindex, ledtid och reklamationer samt att de i processperspektivet presterar 

bättre i måtten antal dagar i lager, andel nya produkter i förhållande till totala produkter, antal 

defekta varor i produktionen och on time delivery. Resultatet i de två perspektiven kan 

kopplas till tid, kvalité, utförande och service vilka är fyra av de fem viktigaste faktorerna 

som påverkar kundtillfredsställelsen enligt Kaplan och Norton (1992, 1999).  

Måtten on time delivery och ledtid kan kopplas till faktorn tid genom att AAA-företagen 

tycks leverera felfria produkter inom angiven tid samt att processen från det att en beställning 

görs av kunden till det att produkten är levererad bedöms gå fortare. Kvaliteten på 

produkterna kan förmodas vara bättre hos AAA-företagen då reklamationerna är färre hos 

dem än hos B-företagen.  Antal defekta varor i produktionen kan kopplas till utförandet 

genom att AAA-företagen tycks framställa fler felfria varor, vilket gör att kunden i sin tur inte 

behöver vänta på att en ny produkt skall produceras för att ersätta den defekta varan. Priset 

som kunden måste betala för produkten kan påverkas av hur bra företaget är på att producera 
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de varor och den mängd varor som kunderna efterfrågar. Då ett företag som lagrar 

produkterna en längre tid kan bli tvungna att ta ut ett högre pris för att täcka lagerkostnaderna 

för att kunna ta ut den vinst som företaget önskar. Om företaget har byggt upp ett stort lager 

som de inte kan bli av med till ordinarie pris kan företaget bli tvungna att sänka priserna på 

varorna och får därmed inte den vinst som företaget förväntat, och företagets resultat påverkas 

därmed i en negativ riktning.  Ovanstående resonemang kan kopplas till att AAA-företagen 

har färre antal dagar i lager än B-företagen, vilket dels kan påverka priset som de måste ta ut 

av kunden positivt, då de kan ta ut lägre pris eftersom de inte har samma kostnad för lagring 

som B-företagen. B-företagen kan emellertid bli tvungna att ta ut ett lägre pris när de inser att 

de inte kan bli av med de produkter som finns i lager. Sänkta priser kommer dock att påverka 

företagets vinst negativt, vilket kan kopplas till att B-företagens ekonomiska ställning är 

sämre än AAA-företagens. Att AAA-företagen presterar bättre än B-företagen i samtliga 

ovanstående faktorer kan vara en förklaring till varför kundtillfredställelseindexen är något 

högre hos AAA-företagen.  

I personalperspektivet anser AAA-företagen endast att de presterar bättre än B-företagen i 

måttet personalomsättning, det vill säga att AAA-företagen är bättre än B-företagen på att 

behålla sina anställda inom organisationen. Det här går emot Kaplan och Norton (1999) och 

Malitz (2003) teorier som menar att de mänskliga resurserna har en stor betydelse för 

företagets framgång. Trots att AAA-företagen är de företag som finansiellt sätt är mest 

framgångsrika av de två företagsgrupperna i vår undersökning, uppvisar B-företagen ändå på 

bättre prestationer i de personalrelaterade måtten. För att ett företag skall uppnå en bättre 

kvalitet på sina varor/tjänster menar Kaplan och Norton (1999) att personaltillfredställelsen är 

av stor vikt. Det motsäger dock vårt resultat, eftersom B-företagen är de som presterar bättre i 

måttet personaltillfredställelse, medan AAA-företagen har en bättre kvalitet på sina produkter.  

I framtids- och innovationsperspektivet anser AAA-företagen att kvaliteten av strategisk 

planering samt att förutse/förbereda sig inför oväntade händelser från omvärlden är viktigare 

än vad B-företagen gör. Medan B-företagen anser att uppmuntra de anställda att testa/föreslå 

nya idéer, att innovation accepteras hos projektledningen samt att ledningen på ett aktivt plan 

strävar efter innovation är av störst vikt. Följaktligen prioriterade AAA-företagen mer 

planering medan B-företagen prioriterade mer innovation i framtids- och 

innovationsperspektivet. Orsaken kan vara att AAA-företagen redan har etablerade produkter 

och en stabil ekonomi, vilket leder till att nya innovativa produkter inte behöver lanseras. 

Samtidigt som B-företagen eventuellt har en instabil ekonomi som följd av icke-etablerade 
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produkter och således måste öka omsättningen genom högriskartade projekt, det vill säga 

innovativa produkter. Det här kan kopplas till det resursbaserade perspektivet som hävdar att 

skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar kräver att företagen kontinuerligt skapar 

innovativa resurser som är svåra att kopiera (Hoopes et al., 2003). Då AAA-företagen 

sannolikt redan har fler innovativa produkter som de har patent på och är etablerade på 

marknaden än B-företagen, har AAA-företagen således en konkurrensfördel gentemot B-

företagen. Samtidigt har B-företagen en finansiellt sämre ställning och det gör det ännu 

svårare för B-företagen att satsa på forskning och utveckling. Följaktligen ansåg B-företagen 

att innovationen var viktigast medan AAA-företagen ansåg att planeringen var viktigast, då 

AAA-företagen redan har etablerade produkter och B-företagen prioriterar att få fram nya 

innovativa produkter för att öka deras omsättning.  

Trots vissa avvikelser finns det en koppling mellan hur ofta ett företag mäter ett specifikt mått 

och hur väl de anser att de presterar i samma mått. Genom ovanstående sammanställningar 

under rubrik 5.1 kundperspektivet, 5.2 processperspektivet, 5.3 personalperspektivet och 

tabell 19 framgår det att AAA- och B-företagen använder de icke-finansiella måtten i ungefär 

samma omfattning men att de använder olika mått. Det framgår även att B-företagen anser sig 

prestera bättre i fler mått än AAA-företagen trots att de mäter måtten mer sällan. Om de icke-

finansiella måtten har den betydelse som Kaplan och Norton (1999) påstår för företagets 

framtida värde borde de företag som presterar bäst i måtten även vara de företag som det 

finansiellt sätt går bäst för på lång sikt, vilket vårt resultat motsäger. En orsak till att resultatet 

visar på att B-företagen presterar bättre än AAA-företagen i flera mått kan bero på att hur väl 

ett företag presterar i ett mått är en tolkningsfråga. Det är således upp till personen som 

besvarat frågorna att tolka sitt företags prestation inom de olika måtten. En prestation som 

exempelvis anses som mycket bra för en person som tillhör ett B-företag kanske av en person 

som arbetar på ett AAA-företag bara uppfattas som bra.  

Ser vi endast till de mått som med 95 % säkerhet skiljer sig åt och där skillnaden inte beror på 

slumpen, är B-företagen både de som använder flest icke-finansiella mått oftast samt de som 

anser sig prestera bäst i dem. Precis som vi tidigare nämnt stämmer det här resultatet inte med 

Kaplan och Nortons (1999) antagande om att företag som använder och presterar bättre i de 

icke-finansiella måtten är de företag som bygger upp framtida värden på det mest 

framgångsrika sättet. Som vi tidigare påpekat är emellertid frågan om hur väl företaget anser 

sig prestera i måtten en tolkningsfråga, att B-företagen skulle prestera bättre än AAA-

företagen i ett visst mått kan vara missvisande då denna prestation bygger på en enskild 
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individs uppfattning. Frågan om hur ofta företagen mäter ett visst mått är emellertid mer 

tydlig och bygger inte på tolkningar. Att B-företagen mäter oftare än AAA-företagen kan bero 

på att de i en högre utsträckning känner att de måste utveckla och prestera bättre inom måtten 

då AAA-företagen kommit längre angående hur väl de presterar i dem. AAA-företagen ser 

troligtvis därför inte det som nödvändigt att använda måtten lika ofta för att se en förbättring 

skett eller vad som behöver åtgärdas, utan kan göra mätningarna mer sällan för att upptäcka 

tillbakagångar och då sätta in åtgärder.  

Campbell (2006) menar att det gäller att företagen kan anpassa de icke-finansiella måtten till 

sin strategi för att de skall vara relevant för företagen att använda dem för att bygga framtida 

värden. Han menar även att företagen inte skall använder för många mått när de mäter då 

måtten tappar sitt syfte. En förklaring till att AAA-företagen är mer framgångsrika än B-

företagen kan bero på att AAA-företagen är bättre på att välja mått som är anpassade till 

företagets strategi, vilket har gjort att de varit bättre på att bygga framtida värden än B-

företagen. Ytterligare en förklaring kan vara att B-företagen valt att använda för många mått 

och det har lett till att fokus flyttats från företagets strategiska målsättningar och gjort att de 

ansvariga för att nå företagets strategiska mål inte fått en tydlig bild över hur det skall ske.  

Skulle det vara så att alla respondenter tolkat frågan, hur väl de presterar i ett visst mått, 

likartat och att måtten är anpassade till företagets strategi skulle det innebära att de icke-

finansiella måtten inte har den betydelse för ett företags framtida värde som Kaplan och 

Norton (1999) påstår.   

6. DISKUSSION 

I det här avsnittet utvidgas analysen genom en bredare diskussion angående generella 

förutsättningar och satsningar av icke-finansiella mått hos AAA- samt B-företagen och sedan 

kritisk diskuteras sambanden av finansiella förrutsättningar och bra prestationer i de icke-

finansiella måtten hos de två typer av företag.  

Finansiella mått har en tendens att ha en tidsperiod inom ett kvartal eller ett år, det vill säga 

under en relativt kortsiktig period. Icke-finansiella mått såsom produktutveckling, 

kundlojalitet och kundtillfredställelse har ofta en längre tidsperiod, exempelvis ett år eller 

längre. Således är icke-finansiella mått som produktutveckling eller etablering av bra 

företagsrykte på marknaden ofta långsiktiga och de satsningar som görs får genomslag i 

företagets verksamhet först efter ett eller flera år. Därför kan det finnas en eftersläppning 
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mellan kreditvärdering och de satsningar som faktiskt görs på icke-finansiella mått i företaget. 

Satsningar på icke-finansiella mått kan därför kräva uthållighet, långsiktig strategi och inte 

minst finansiella medel för att så småningom få genomslag i högre kreditvärdering.  Val av 

satsning på de icke-finansiella mått kan också skilja mellan företagen beroende på finansiella 

förutsättningar. Vårt resultat visar på att de sämre finansiellt ställda företagen, B-företagen, 

satsar mer på innovation än på planering inför framtiden.  AAA-företagen satsar mer på 

planering samtidigt som de presterar bättre inom produktprocesser än B-företagen.  Det här 

kan indikera på att B-företagen tar större risker än AAA-företagen, samtidigt som AAA-

företagen presterar bättre inom produktprocesser. Det här kan tyda på en interaktiv 

användning hos B-företagen och en diagnostisk användning av de icke-finansiella måtten hos 

AAA-företagen. Då B-företagen uppmuntrar innovation medan AAA-företagens ledning 

prioriterar planering (Henri, 2007). Följaktligen kanske en mer effektiv satsning på en mer 

diagnostisk än interaktiv användning av de icke-finansiella måtten inom ett företag kan 

generera positiva effekter på produktprocesser, exempelvis produkteffektivitet och snabbare 

leveranstider, och det i sin tur kan eventuellt få mer positivare effekter på omsättningen. 

Samtidigt gör en lägre kreditklassificering av B-företagen att de har sämre finansiella 

förutsättningar för att prioritera och investera i icke-finansiella mått som är kostnadsdrivande.  

AAA-företagen har generellt starkare finansiella muskler och tack vare sin högre kreditstatus 

kan de lättare ordna finansiering av långsiktiga satsningar med långsiktiga konkurrensfördelar 

(höjt produktvalitet, sänkta produktkostnader, patent etcetera). Således inom processer eller 

mått som kräver höga kostnader såsom produktprocesser kommer det förefalla naturligt att 

AAA-företagen visar på bättre prestationer än B-företagen.  Detta återspeglas i resultatet från 

enkäten sammanställt i tabell 19.  AAA-företagen prioriterar och presterar bättre i 

Produktperspektivet än B- företagen medan B-företagen presterar bättre i Kund- och 

Personalperspektivet.  AAA-företagen har bättre finansiella förutsättningar och prioriterar 

satsningar på att höja produktkvalitet. Medan B-företagen är mer lyhörda på kund och 

personalens önskemål. En del av förklaringen på de olika prioriteringarna kan ligga i 

storleken på företagen, där AAA-företagen har generellt större marknadsandelar och 

verksamheter än B-företagen som kan leda till naturlig tröghet att agera på kundsynpunkter 

och personalönskemål.  Samtidigt som bättre finansiella förrutsättningar medför till en mer 

kostsammare budget för produktkvalité, leveranstid och försäljningspris. Genom dyrare 

material som har bättre kvalité, dyrare maskiner som producerar snabbare samt ett större 

produktutbud som följd av en större budget kan AAA-företagen skaffa bättre produktkvalité, 

leveranstid och pressa ner försäljningspriset än B-företagen. Kvalité, tid och pris är tre av fem 
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faktorer som påverkar kundtillfredställelse enligt Kaplan och Norton (1997,1999). Vilket i sin 

tur innebär att AAA-företagen har konkurrensfördelar gentemot B-företagen som följd av 

bättre finansiella förrutsättningar. Sammanfattningsvis kan sägas att lägre kreditbetyg kan ha 

en motverkande effekt på företagets möjligheter att investera i de kostnadsrivande icke-

finansiella mått.  

7. SLUTSATSER  

I det här avsnittet kommer vi att svara på vår frågeställning: ”Finns det skillnader mellan 

AAA- samt B-företagens genomsnittliga användande och hur väl de presterar i de icke-

finansiella måtten, och om det finns skillnader, kan de förklara ett bättre eller sämre 

kreditbetyg?” samt redogöra bidrag till den akademiska världen och praktiker samt 

begränsningar med uppsatsen och förslag till vidare forskning. 

7.1 SLUTSATSER 

Utav de fyra ovanstående perspektiven kunde vi utläsa att AAA-företagen oftast använde 

processrelaterade mått och prestaterade bättre i de måtten av samtliga mått. AAA-företagen 

använde sällan de personalrelaterade måtten och presterade sämst i de måtten av samtliga 

mått. Medan B-företagen oftare använde personalrelaterade mått och presterade bättre i 

personalperspektivet. Samtidigt som B-företagen sällan använde och presterade sämst i 

processrelaterade mått. Följaktligen kan den här informationen vara till hjälp vid 

kreditgivning av ett AAA- eller B-företag. Det vill säga att mått på företagets processer och 

personalmått kan vara ett tillägg till de finansiella nyckeltalen när klassificering av ett AAA- 

eller B-företag görs. Då mått relaterade till processer visar AAA-företagets nuvarande styrkor 

(processrelaterade mått) och svagheter (personalrelaterade mått). Men också B-företagen 

nuvarande styrkor (personalrelaterade mått) och svagheter (processrelaterade mått).  Tyvärr 

kan vi dock inte statistiskt säkerhetsställa att skillnaderna i de processrelaterade måtten inte 

beror på slumpen, men däremot kan vi säga att de personalrelaterade måtten inte beror på 

slumpen. Således kan kreditvärderingsföretagen enbart använda de personalrelaterade måtten 

för att mäta AAA-företagens nuvarande svagheter och B-företagens styrkor.  

Då det inte gick att finna någon generell förklaring mellan prestationen i de icke-finansiella 

måtten och hur framgångsrikt ett företag är kan inte de icke-finansiella måtten heller anses 

förklara varför ett visst kreditbetyg utfärdas. Den koppling som skulle kunna göras är att 

användandet av vissa av de icke-finansiella måtten har större betydelse för hur framgångsrikt 
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ett företag är än vad andra mått har. Dock menar Campbell (2006) att de icke-finansiella 

måtten inte går att generalisera utan bör anpassas till varje företags specifika verksamhet och 

företagets strategi. Utifrån Campbells (2006) mening skulle de även bli svårt för ett 

kreditföretag att sätta upp en tydlig mall över icke-finansiella mått som skall gälla för 

samtliga företag vid kreditbedömning då olika icke-finansiella mått fungerar olika bra i olika 

verksamheter. En generell mall över icke-finansiella mått vid kreditbedömning skulle därmed 

bli svår att tillämpa. Då vi endast undersökt en bransch och inte kunnat se något tydligt 

samband mellan företagens användande och prestation i de icke-finansiella-måtten och vilket 

kreditbetyg som utfärdas ser vi inte heller en generell mall över icke-finansiella mått för en 

specifik bransch som ett alternativ. Eftersom inget av de icke-finansiella måtten gett någon 

stark indikation till varför ett företag är framgångsrikt eller inte.  

7.2 BIDRAG TILL DEN AKADEMISKA VÄRLDEN OCH TILL PRAKTIKER 

Den här studien bidrar med; 1. Den visar att i genomsnitt använder AAA-företagen oftare de 

icke-finansiella måtten, 2. AAA-företagen genomsnitt prestera bättre inom produktprocesser 

medan B-företagen presterar bättre inom personalrelaterade mått och inom kundperspektivet 

presterar B-företagen lite bättre än AAA-företagen, 3. Således verkar det inte finnas ett tydligt 

samband mellan hur ofta samt hur väl de presterar med de icke-finansiella måtten och ett 

bättre finansiellt resultat som kan förklara ett högre kreditbetyg för tillverkningsföretag. Det 

motsätter i sådant fall Kaplan och Nortons samt andra förespråkare av de icke-finansiella 

måtten. Bidragen till kreditvärderingsföretag är, att enbart personalmått kan ha en betydelse 

för kreditklassificering om man utgår från de statistiska skillnaderna.  

7.3 BEGRÄNSNINGAR MED UPPSATSEN OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Begränsningar med vår uppsats är att vi fick ett litet urval, då enbart 32 av 116 svarade på 

enkäterna. Det här motsvarar en svarsfrekvens på 27,6 %. Förklaringar till den låga siffran 

kan vara att tidsfristen för enkäterna var cirka två veckor samt att vi hade många mått i 

enkäten som eventuellt vid första uppfattning då respondenterna skulle välja att antingen göra 

enkäten eller ej, valde att inte göra enkäten. Vidare var vi kanske inte tydliga med våra frågor 

i enkäten och respondenterna kan ha missförstått några frågor. Det kan vara en av 

anledningarna till varför vår undersökning gav ett motsatt resultat mot det antagande som 

Kaplans och Nortons angivit, nämligen att användandet av icke-finansiella mått skall leda till 

ett ökat finansiellt resultat.  
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Vidare har uppsatsen begränsats genom att en korrelationsanalys inte genomfördes. 

Anledningen till det var att prestationsfrågorna skulle behövt vara mer specifikt formulerade i 

procent, det vill säga: ”På en skala 1-5, hur väl anser ni att ert företag presterar i följande 

mått? Där 1 = 0 %, 2 = 25 %, 3 = 50 %, 4 = 75 % 5 = 100 %”. Ett sådant tillvägagångssätt 

ansåg vi skulle resultera till ett större bortfall, då respondenterna skulle vara tvungna att gå in 

i dokument för att få reda på vilket procenttal företaget låg närmast. Dock skulle det vara 

genomförbart att göra en korrelationsmatris då både exempelvis hur ofta företagen använder 

kundtillfredställelseindex per år och hur väl de presterade i kundtillfredställelseindex, 

innefattar kvantitativ information. I vår studie har vi enbart haft kvantitativ information i form 

av kvantitativ data i hur ofta företagen använder icke-finansiella mått och kvalitativ 

information i form av kvantitativ data i hur väl företagen presterar i de icke-finansiella måtten. 

Vårt förslag till vidare forskning är således att framtida forskare genomför en liknande studie 

men genom att använda sig av kvantitativ information vid båda frågorna och sedan utföra en 

korrelationsanalys av resultatet och förhoppningsvis skulle det individuella eller partiella 

bortfallet ej blir så stort som vi antog att det skulle bli. En sådan studie skulle ge forskarna 

mer precisa värden på sambanden mellan de icke-finansiella måtten och ett kreditbetyg.  
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9. BILAGOR 

9.1 BILAGA 1:  

Kundrelationer: Hur ofta sammanställer ni nedanstående mått eller mått som liknar de 

nedanstående mått? 

 Minst 1 

gång per 

månad  

1 gång per 

kvartal  

1 gång per 

halvår 

1 gång per 

år eller 

mer sällan 

Aldrig 

Kundtillfredsställelseindex 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ledtid (tiden från order till leverans) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Reklamationer  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Kundlojalitet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Klagomål 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Feedback från kunderna 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Servicegraden 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Leveranspunktlighet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

På en skala 1-5, hur väl anser ni att ert företag presterar i följande mått? Där 1 = Väldigt dåligt 

och 5 = Väldigt bra 

 1 2 3 4 5 

Kundtillfredsställelseindex 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ledtid (tiden från order till leverans) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Reklamationer  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kundlojalitet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Klagomål 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Feedback från kunderna 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Servicegraden 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Leveranspunktlighet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Produktprocesser: Hur ofta sammanställer ni nedanstående mått eller mått som liknar de 

nedanstående mått? 

 Minst 1 

gång per 

månad  

1 gång per 

kvartal  

1 gång per 

halvår 

1 gång per 

år eller 

mer sällan 

Aldrig 

Cykeltid (den tid från felanmälan görs av 

kunden till dess att problemt är löst) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal dagar i lager 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tillverkningstid för de viktigaste 

produkterna  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Andel nya produkter i förhållande till totala 

produkter   
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal defekta varor i produktionen 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

On time delivery 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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På en skala 1-5, hur väl anser ni att ert företag presterar i följande mått? Där 1 = Väldigt dåligt 

och 5 = Väldigt bra 

 1 2 3 4 5 

Cykeltid (den tid från felanmälan görs av 

kunden till dess att problemt är löst) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal dagar i lager 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tillverkningstid för de viktigaste 

produkterna  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Andel nya produkter i förhållande till totala 

produkter   
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal defekta varor i produktionen 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

On time delivery 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare och lärandefrågor: Hur ofta sammanställer ni nedanstående mått eller mått som 

liknar de nedanstående mått? 
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 Minst 1 

gång per 

månad  

1 gång per 

kvartal  

1 gång per 

halvår 

1 gång per 

år eller 

mer sällan 

Aldrig 

Personaltillfredställelse 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Personalomsättning 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal lämnade förslag från medarbetarna 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Andel frånvaro 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Personalens lojalitet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

På en skala 1-5, hur väl anser ni att ert företag presterar i följande mått? Där 1 = Väldigt dåligt 

och 5 = Väldigt bra 

 1 2 3 4 5 

Personaltillfredställelse 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Personalomsättning 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Antal lämnade förslag från medarbetarna 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Andel frånvaro 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Personalens lojalitet 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Hur viktigt på en skala 1-5, anser ni att de följande faktorer är för ert företag? Där 1 = Inte 

viktigt och 5 = Väldigt viktigt 

 1 2 3 4 5 

Förutse/förbereda sig inför oväntade 

händelser från omvärlden 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kvalitén av strategisk planering 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Att ledningen på ett aktivt plan strävar efter 

innovation 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Innovation accepterades hos 

projektledningen 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Uppmuntra de anställda att testa/föreslå nya 

ideér 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

9.2 BILAGA 2:  

9.2.1 AAA-FÖRETAGEN:  

Anton Svenssons Söner AB Purus Sjöbo AB 

Anza AB Robert Schmitz AB 
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Atlas Copco AB  Rune Hermanssons Metallfabrik AB 

Berte Qvarn AB Sveden Trä 

Bodycote Värmebehandling 

AB 

SKF Coupling Systems AB 

Carpenter Sweden AB Sp Chark AB 

EAB AB Spinova AB 

Wa Wallvision AB Stena Stål Nybro AB 

G & L Beijer Industri AB Svetruck AB 

Gunnars Tråd AB Sydsten AB 

Hags Aneby AB Wibe, AB 

Hallströms Verkstäder AB Åges Metallgjuteri AB 

Iggesund Tools AB Bolander & Schön AB       

Kimit AB Ekets Mekaniska AB 

Kjell Hagmann AB Eklund & Petersson AB 

Körners Mekaniska Verkstad 

AB 

Hällde Maskiner AB 

Leif Tjällden AB Nominit AB Nominit AB 

Farina AB                      Sandvik Nora AB 

Lundbergs Pressgjuteri AB SPM Instrument AB 

Markaryds Metallarmatur AB Tranemo Textil AB 

Miller Graphics Sca                      Ballingslöv AB 

Mircona AB Eke Grus AB 

Motoman Robotics Europe AB Friggeråkers Verkstäder AB 
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Nordic Paper Åmotfors AB Hammarprodukter AB                      50 

Nordiska Plast AB Håva-Skyltar AB 

Outokumpu Press Plate AB Livsmedelsmaskiner (L.I.M.A.S.) Bo Jönsson 

AB 

Trioplanex International AB Nordic Modular Leasing AB 

Valbo Trävaru AB Våxtorp Betong AB 

Stenvalls Trä AB Åke Fernmo AB 

 

 

9.2.2 B-FÖRETAGEN:  

AB Jönköpings Borstfabrik Rixreklam i Kållered AB 

Active Display Scandinavia AB Safe Xrossing Sweden AB 

Anakkana AB Silence Of Scandinavia AB 

Heli Hjälpmedel AB Skyltmagasinet Svenska AB 

Antrepo AB Spiromec AB 

Attributverket AB Stigtorp i Sverige AB 

Blow Up Bildproduktion AB Storfors Ljus AB 

D & D Design & Display Shop AB Trackguard AB 

Delsbo Candle AB Thyrop i Gävle AB 

Ekholmsnäs Skidanläggning AB Svensk Släpvagnsreklam AB 

Enovx Sweden AB Triple Sign System AB 

Estrade Strategiska Utställningar 

AB 

Vesic Reklam & Bygg AB 



58 

 

Evahan Keramik och Data AB Ö-Reklam AB 

Gt Alfa Skylt & Gravyr AB Alstermo Bruk Design AB 

Gustax AB Bbi Sverige AB 

Håkan Blom AB Crispo Paper AB 

Kaj Grönbergs Mask O Bild AB Emballagefabriken i 

Stockholm AB 

Kind Mannequins AB Exochco AB 

Kinnekullebacken AB Förpacknings AB Nord-

Emballage 

Kullafors AB Guntorps Support AB 

Layout & Dekor Sweden AB Interwell AB 

Reklamiskylt i Skelleftehamn AB Kh Pack AB 

Ml Borstteknik AB Ogma AB 

Naturinformation Ramneverk AB Omikron Pac AB 

Produkt Poolen Service Ulf 

Björkman AB 

Pacinvest Sverige AB 

Ps Toys AB Sandins Stapel-Pack AB 

Led-Eco Lights & Signs AB Sott Packing System AB 

Reklamservice i Helsingborg AB Strålfors Göteborg AB 

Swedbag AB Å&R Carton Lund AB 

 

 

 

 


