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Sammandrag 
Många av de verktyg som används för mätning och styrning av prestationer i offentliga 

organisationer är hämtade från privat verksamhet. Dock har offentliga organisationer ofta 

andra typer av mål och styrning än privata företag, vilket försvårar måluppföljningen. Denna 

uppsats syftar till att få en förståelse av Trafikverkets användning av prestationsmätning samt 

tillämpning av mål- och resultatstyrning. Vidare kan studien ge ett bidrag till ökad kännedom 

kring hur mätning och styrning av prestationer sker inom en statlig organisation. I en 

fallstudie som innefattar intervjuer och dokumentgranskning studeras hur mätning och 

styrning av mål fungerar i Trafikverkets största investeringsverksamhet. I studien observeras 

att resultat från prestationsmätning används i styrningen för verksamhetsförbättring. 

Svårigheter i mätningen och styrningen innefattar bland annat komplexa mål och mätning av 

kvalitativa parametrar. Utvecklingsmöjligheter finns gällande den befintliga tillämpningen av 

erfarenhetsåterföring. 

 

Nyckelord: prestationsmätning, målstyrning, resultatstyrning, offentlig sektor, statlig 

verksamhet, infrastruktur. 
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Abstract 
The public sector uses methods for performance measurement and performance management 

that were primarily developed for the private sector. However, characteristics of objectives 

and management methods differ between the sectors. This paper aims to create an 

understanding of the use of performance measurement and performance management through 

a case study of the Swedish Transport Administration. The study may also provide some 

insights into how performance is measured and managed within a public organization. The 

case study was carried out through interviews and a document review. The study led to the 

conclusion that the Swedish Transport Administration is using performance information for a 

variety of purposes in management. Difficulties related to performance measurement and 

performance management include complex objectives and measurement of qualitative 

parameters. Finally, the study found that there are opportunities to develop the existing 

experience feedback.  

 
Key words: Performance measurement, performance management, public sector, 

infrastructure. 
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1. Introduktion 
Föreställ dig utmaningen att få tusentals medarbetare, kollegor och samarbetspartners över 

hela Sverige att arbeta mot ett gemensamt mål, formulerat av regeringen. Föreställ dig sedan 

att du i ditt uppdrag i den statliga organisationen ständigt har media och samhällets ögon på 

dig. Hur ser man till att man följer upp mål på vägen mot ett framtida effektivt 

transportsystem, där varje resenär eller yrkesverksam trafikant kommer fram säkert, i tid och 

på ett miljövänligt sätt? Frågorna är komplexa, och onekligen krävs noggrann planering och 

uppföljning av detta arbete. Arbete med frågor av denna karaktär är en daglig utmaning för 

Trafikverket som är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för planering, byggande och 

drift av Sveriges transportnät (Trafikverket, 2015a). 

 

Under 1980- och 1990-talen ökade prestationskraven på offentlig förvaltning, och därmed 

även kraven på dess förmåga att externt kunna uppvisa prestationer genom dokumentation 

och explicita resultat (Heinrich, 2012). Dessa prestationskrav gjorde det centralt för 

verksamheter att kunna följa upp sina uppsatta mål och motivera sina handlingar, bibehålla 

trovärdighet gentemot medborgarna, och framförallt; för att förbättra sin prestation. För att 

detta ska vara möjligt krävs det att organisationen arbetar med verktyg som kan hjälpa dem 

att mäta hur väl de uppnår sina mål och sedan använda mätinformation för att styra 

verksamheten i rätt riktning.  

 

Då Trafikverket liksom många andra offentliga verksamheter arbetar mot mål av komplex 

karaktär, såsom förverkligandet av politiska målsättningar, medför detta att de har mål som är 

svåra att konkretisera (Sjöblom, 1990). Dessutom är det en stor myndighet som kan drabbas 

av målkonflikter i sin verksamhet eller mellan olika organisationsnivåer. Detta är några av 

orsakerna till att det är komplicerat att uppskatta måluppfyllnad genom prestationsmätning i 

statlig verksamhet. Många verktyg för prestationsmätning har sitt ursprung i privat sektor, 

och vid implementeringen i statlig verksamhet fanns stor tilltro till att det skulle förbättra 

prestationer (Fryer et al., 2009). Numera är prestationsmätning en integrerad och naturlig del 

av mätning och styrning av mål i offentlig verksamhet. Risken med verktyg för 

prestationsmätning är dock att de primärt blir ett rapportinstrument (Swee, 2012), och 

förbättringar av prestationer uteblir om den insamlade informationen inte används i 

styrningen (Fryer et al., 2009). 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en förståelse av Trafikverkets användning av 

prestationsmätning samt mål- och resultatstyrning. Vidare kan studien bidra till ökade 

kunskaper kring hur mätning samt styrning av prestationer sker inom en offentlig 

organisation. För att kunna undersöka syftet används följande frågeställningar som stöd: 

• Vad är Trafikverkets syften och värderingar kring att mäta prestation?  

• Vilka arbetssätt kan utvecklas för att bättre uppnå Trafikverkets syften och ändamål 

för att mäta prestation? 

• Hur används information från mätningar av måluppfyllelse i Trafikverket? 

• Vilka utmaningar gällande mätning och styrning av prestationer finns i Trafikverket 

som organisation, och i det avseende att det är en offentlig verksamhet? 

1.2 Avgränsning 
Studien omfattar uppföljning av mål gällande operativ verksamhet på grupp- och 

organisationsnivå och ej på individnivå. I denna studie kommer inte heller den finansiella 

aspekten av styrning att beaktas. Vidare kommer studien avgränsas inom fallorganisationen 

till ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden 1 , Stora projekt. Dessutom görs en 

geografisk avgränsning till projekt med kontor i Stockholmsområdet. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Trafikverkets fem verksamhetsområden är Planering, Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora 
projekt. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Först beskrivs begreppet prestation, 

därefter redovisas bakgrund till mätning och styrning av prestationer. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning. 

2.1 Prestation och relaterade begrepp 

Under 1980-talet växte en ny reform fram, New Public Management (NPM), eftersom det 

fanns en uppfattning om att offentlig verksamhet var ineffektiv och inte tog ansvar för sin 

prestation. Allmänhetens krav gällande ökat ansvarstagande kombinerat med en politisk 

önskan om att göra offentlig sektor mer affärsmässig ledde till att medborgare genom NPM 

började ses som kunder och ett större fokus på konkurrens (Guilfoyle, 2012) och prestation 

växte fram (Van Thiel & Leeuw, 2002; Guilfoyle, 2012). NPM var en reform vars två 

främsta syften var att göra budgetnedskärningar och öka såväl den inre som den yttre 

effektiviteten2 för att uppnå bättre prestationer inom offentliga organisationer. Då forskning 

kring prestation inom offentlig sektor vid tidpunkten inte hade kommit så långt, anammades 

ett stort antal tekniker från privat sektor för att offentlig sektor skulle kunna mäta och styra 

sina prestationer (Van Thiel & Leeuw, 2002).  

 

Oavsett motiven bakom varför prestation blivit centralt inom offentlig sektor, är det viktigt 

att reda ut vad begreppet prestation innebär i sammanhanget. I privat sektor brukar 

definitionen av prestation vara nära relaterad till ekonomi, inre effektivitet, yttre effektivitet 

samt eget kapital (Van Helden & Reichart, 2013). Men enligt Van Dooren et al. (2010) är 

prestation inom offentlig sektor ett komplicerat begrepp som bör ses från flera olika vinklar. 

Först och främst kan det ses som ett resultat från en produktionsprocess, där insats ger ett 

utfall via ett antal aktiviteter för att slutligen leda till ett resultat. Vidare kan prestation ses 

som förverkligandet av offentliga värden. Den slutgiltiga definitionen av prestation som Van 

Dooren et al. (2010) landar i är att det är förverkligandet av offentliga värden såsom 

effektivitet, rättvisa, robusthet, öppenhet och transparens. Även Sjöblom (1990) talar om 

prestation, men i termer av effektivitet som definieras som grad av måluppfyllelse. Han lyfter 

också fram att en offentlig verksamhet dessutom måste uppfylla demokratiska värden såsom 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Inre effektivitet ses som ett mått för hur väl en myndighet lyckats organisera sin verksamhet. Yttre 
effektivitet behandlar istället omfattningen av en organisations faktiska slutprodukt, det vill säga när den 
nått sin slutkund (Sjöblom, 1990). 
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jämlikhet och rättvisa. Liknande behandlar Lebas (1995) begreppet prestation, då han talar 

om prestation i termer av potentialen att genom styrning nå uppsatta syften och mål. 

 

Hood et al. (2001) beskriver tre viktiga komponenter för att styra en organisations prestation; 

informationsinsamling, standarder och modifiering av beteende. Informationsinsamlingens 

uppgift är att bestämma på vilket sätt information samlas in, samt hur organisationen sätter 

och mäter sina mål. Vidare beskrivs standarder som ett verktyg för att bestämma vad som är 

minimum att uppfylla och vad som förväntas uppfyllas. Den tredje delen handlar om 

modifiering av beteende vilket är anpassning av handlingar för att kunna uppnå ett önskat 

resultat. Kort sagt innebär detta att en organisations prestation måste vara mätbar mot en 

standard och sedan styras mot ett uppsatt mål för att förbättras. Detta är vad som brukar 

kallas prestationsmätning samt mål- och resultatstyrning3. Teori som presenteras i denna 

uppsats kommer att bestå av kombinationen prestationsmätning samt mål- och 

resultatstyrning som förutom Lebas (1995), Van Dooren et al. (2010), Van Helden och 

Reichart (2013), även studerats av Heinrich (2002), Fryer et al. (2009) och Buschor (2013) 

för att nämna några. 

2.2 Prestationsmätningssystem  
Måluppföljning handlar om arbetet med att följa upp sina mål, och syftar ofta till att mäta 

organisationens prestationer. Prestationsmätning kan ses som processen av att kvantifiera 

inre och yttre effektivitet av handlingar. Ett prestationsmått kan definieras som en mått som 

används i denna kvantifiering, och ett prestationsmätningssystem kan definieras som en 

mängd av dessa mått (Neely et al., 2005). 

 

Ett viktigt syfte är att prestationsmätning är till för förbättring av prestationen, lärande och 

förändring. Ledare använder mätdata av prestationer för att planera framtida strategier, i sitt 

beslutsfattande och för att uppnå bättre prestationer (Swee, 2012). Ett prestationsmätnings-

system har vanligtvis både finansiella och icke-finansiella mätinstrument (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Många teoretiker inom prestationsmätningssystem menar att det är 

otillräckligt att enbart titta på de finansiella delarna av ett prestationsmätningssystem, 

eftersom det uppmuntrar till kortsiktigt agerande som inte ligger i företagets långsiktiga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Författarnas översättning av Performance Management har baserats på begreppets innebörd i studiens 
 

!
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intresse. Vidare är de icke-finansiella mätinstrumenten bättre indikatorer på framtida 

finansiell prestation (Kaplan & Norton, 1992; Banker et al., 2000; Anthony & Govindarajan, 

2007). 

2.2.1 Undersökning av prestationsmätningssystem 

Neely et al. (2005) presenterar ett ramverk för att undersöka prestationsmätningssystem på tre 

nivåer; enskilda prestationsmått, prestationsmätningssystemet som en enhet bestående av en 

mängd enskilda prestationsmått samt relationen mellan prestationssystemet och miljön som 

det är verksamt i. En utredning av de enskilda prestationsmåtten innefattar kartläggning av 

vilka som används, syftet med dem och hur de bidrar till en förbättrad förståelse av 

verksamheten. På nästa nivå, systemnivån, menar Neely et al. (2005) att prestationsmätnings-

systemet bör ses ur olika dimensioner. Det bör undersökas huruvida alla relevanta perspektiv 

har blivit inkluderade, om måtten har blivit väl integrerade eller om några mått motsäger 

varandra. 

 

På den högsta nivån, miljönivån, undersöks om systemet stämmer väl överens med 

organisationens strategier, kultur, belöningssystem samt relationer med kunder och marknad 

som organisationen är verksam inom. Miljönivån kan delas in i den interna miljön som 

handlar om organisationen och den externa miljön som behandlar kunder och konkurrenter 

(Neely et al., 2005). När prestationsmätningssystemet granskas ur ett vidare perspektiv är det 

viktigt att strategier och företagets kultur överensstämmer. Prestationsmätningssystemet bör 

vara anpassat till både den interna och externa miljön. Neely et al. (2005) menar vidare att de 

enskilda prestationsmåtten måste placeras i en strategisk kontext, eftersom de påverkar vad 

människor gör. Också Wilson et al. (2004) påstår också att en lyckad implementering av ett 

prestationsmätningssystem kräver att systemet är väl integrerat med organisationens strategi. 

 

Även Tangen (2004) presenterar prestationsmätningssystem i termer av system bestående av 

individuella prestationsmått i en större systemstruktur. Han hävdar att ett företag vanligtvis 

använder en mängd prestationsmått på olika nivåer i en organisation, och att ett 

prestationsmätningssystem kan ses som en hierarki av undersystem. Dokumentation kring 

utvärdering av måluppfyllelsen i verksamheten måste överföras till andra nivåer, vilket 

kräver att delsystem är ihopkopplade med större system i prestationsmätningen. Delsystemen 

kan ge ett aggregerat bidrag av resultat från prestationsmätning till system högre upp i 

strukturen (Tangen, 2004). 
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2.2.2 Prestationsmätningssystem i offentlig sektor 

Det finns omständigheter gällande användning av prestationsmätningssystem som är lika 

både vad gäller privat och offentlig sektor. Metoder och prestationsmått är ofta hämtade från 

privat verksamhet (Van Thiel & Leeuw, 2002) och de faktorer som redovisas nedan är 

hämtade från artiklar kring prestationsmätningssystem i offentlig sektor. 

 

Allmänhetens uppfattning om offentlig sektors förmåga att uppfylla mål tenderar att vara 

lägre än den är i privat, vilket kan bero på att offentlig verksamhet ofta arbetar mot mål av 

mer komplex karaktär (Sjöblom, 1990). Den komplexa målkaraktären består i att hänsyn 

måste tas till externa faktorer och effekter såsom att exempelvis följa riktlinjer och 

tillfredsställa särskilda målgrupper. Swee (2012) menar att politiska prioriteringar kan vara 

föränderliga eller vaga, och att det därför kan vara svårt att mäta hur väl de uppfylls. 

Mångtydiga mål kan leda till dysfunktionella prestationsmätningssystem, eftersom dessa 

typer av mål kan rapporteras på flera olika sätt. Ledningssystemet måste alltså ha stöd för 

breda organisatoriska mål och prestationsmål för operativ verksamhet (Swee, 2012). Detta 

gör det mer komplicerat att mäta och styra prestationer i offentlig sektor (Van Helden & 

Reichart, 2013). Swee (2012) och Fryer et al. (2007) menar att utmaningar för utformning av 

ett prestationsmätningssystem i offentlig sektor ligger i att verksamheten har många 

intressenter och kunder som måste tillfredsställas och tas i beaktande. 

 

Intressenter kan ses som deltagare av prestationsmätningssystem, och innefattar exempelvis 

politiker, anställda som utvecklar systemet, samlar in information om prestationsmåtten och 

chefer som ansvarar för prestationerna i organisationen. Att de som använder 

prestationsmätningssystemet känner ett ägandeskap för systemet skapar en större förståelse 

och acceptans för systemet, och att de anställda förstår hur individuella prestationer påverkar 

hela organisationens prestation (Swee, 2012). Även Rantanen et al. (2007) betonar att känslan 

av ägandeskap är en viktig förutsättning för lyckad implementering av prestationsmätnings-

system. Om intressenter involveras skapas också förutsättningar för att prestationerna 

redovisas på ett mer transparent och rättvisande sätt (Swee, 2012). 

 

Intressenter och medarbetare bör involveras i processen att utforma systemet då det skapar en 

värdefull utvärderande kultur i organisationen. En lärande och utvärderande organisations-

kultur kan definieras som en kultur i vilken anställda frivilligt söker efter information om 

organisationens prestation för att lära sig att bättre leda och leverera program och tjänster. 
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Viktiga delar av den lärande organisationskulturen är att uppmuntra kunskapsdelning, 

erfarenhetsåterföring, samt att avsätta tid för lärande av erfarenheter från tidigare misstag. 

Dessutom bör fokus ligga mer på att analysera insamlad data i en kontext, snarare än att ha 

ett fokus enbart på själva insamlingen. Då kan prestationsmätningssystemet bli ett viktigt 

verktyg i utvecklingen av nya och innovativa strategier för att ytterligare öka prestationerna i 

organisationen (Swee, 2012). 

2.3 Mål- och resultatstyrning 

Styrning av prestationer handlar om att få ut det bästa möjliga från individer, grupper och en 

hel organisation. Effektiv styrning av prestationer handlar om att dela en gemensam 

förståelse för vad som ska uppnås och sedan styra och utveckla verksamheten i en riktning så 

att en gemensam bild av prestationen nås. Den ideala situationen är att alla inom en 

organisation arbetar i samma riktning (Dransfield, 2000; Anthony & Govindarajan, 2007). En 

organisation har därför fördel av att dela en gemensam mission, vilket ger en klar riktning på 

alla nivåer i organisationen. Tillsammans med missionen bör även ett antal värderingar finnas 

med för att organisationen ska kunna skapa resultatmål för alla organisationsnivåer. Genom 

mätningar går det att jämföra den faktiska prestationen mot resultatmålet (Dransfield, 2000). 

Förmågan att mäta och jämföra prestationer är enligt Van Dooren et al. (2010) nödvändig 

men inte tillräcklig för att kunna förbättra en organisations prestationer. För att ha nytta av 

mätningarna måste informationen användas och utnyttjas i riktlinjer och styrning (Lebas, 

1995; Van Dooren et al., 2010). Mål- och resultatstyrning är en styrform där mätinformation 

om prestationer används för att fatta beslut för hur organisationen ska handla (Van Dooren et 

al., 2010).  

 

Enligt Behn (2003) kan ledningen av en statlig organisation ha ett antal syften för användning 

av mätinformation i ledning och styrning mot bättre prestationer. Dessa syften har 

sammanfattats i en lista innehållande åtta punkter. Antalet punkter i listan kan bli både fler 

eller färre, eftersom Behn (2003) menar att det enda egentliga syftet är att använda 

mätinformation till förbättring, och att de sju första punkterna därför är underordnade punkt 

nummer åtta. Dessa åtta ändamål beskrivs nedan, och används enligt Behn (2003) för att: 

1. Utvärdera. Nästan alla mått som tas fram om prestation kan och kommer att användas 

till utvärdering av verkets prestation. Frågan är bara om indikatorerna tillåter en sådan 

utvärdering. 
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2. Kontrollera. Mått har olika sätt att utöva kontroll. Kontrollen är till för att styra 

människors beteende och kontrollera att de gör rätt saker. 

3. Budgetera. Vilka program, människor eller projekt ska få allmänhetens pengar? Detta 

handlar om är att de begränsade resurserna ska investeras. 

4. Motivera. Hur kan ledningen motivera anställda, intressenter och medborgare att 

utföra nödvändiga aktiviteter för prestationsförbättring? Mätinformation kan användas 

för att förstå vad som krävs för att förbättra prestationen, men även för att motivera ett 

önskat beteende genom exempelvis prestationsmål.  

5. Skapa legitimitet. Hur kan en offentlig verksamhet övertyga politiker, lagstiftare, 

intressenter och medborgare att verket gör ett bra jobb? Mätinformation kan avslöja 

om en myndighet gör ett bristande eller bra jobb. 

6. Lyfta framgångar. Vilka prestationer är värda den organisatoriska ritualen för att lyfta 

framgångar? Alla organisationer behöver en ritual för att kunna lyfta fram 

framgångar, eftersom sådana ritualer för människor ihop, ger detta en känsla av 

individuell och kollektiv relevans samt motiverar framtida prestationer. 

7. Lära. Vad fungerar och vad fungerar inte? Syftet med mätinformation för lärande är 

att bestämma varför något fungerade eller inte. För att skapa lärande ur 

mätinformation måste den bearbetas, eftersom mätinformation sällan talar för sig själv 

detta sammanhang.  

8. Förbättra. Exakt vad ska vem göra annorlunda för att förbättra prestationen? 

Förbättringar sker inte per automatik, utan någon måste använda slutsatser om 

förbättringsmöjligheter i sitt arbete.  

 

Behns åtta punkter nämns bland andra av Nicholson-Crotty et al. (2006), Ammons och 

Rivenbark (2008), De Lancer Julner (2006), Galetzka et al. (2008) och Yusuf och Leavitt 

(2014) gällande användning av prestationsinformation i offentlig sektor. I diskussioner kring 

Behns modell lyfts det faktum att observationer visar att prestationsinformation sällan 

används i ledningsbeslut och verksamhetsförbättring i offentlig sektor (Ammons & 

Rivenbark, 2008; De Lancer Julnes, 2006). Dock lyfter Sparrow (2015) fram Behns artikel 

som en av de mest inflytelserika inom ämnet och påvisar punkternas användbarhet för 

organisationer vid analys av mått och indikatorer. Vidare använder Sparrow (2015) själv de 

åtta syftena i en fallstudie och finner där att mätinformation används för att styra vad 

människor ska arbeta med och för att kontrollera att styrningen går i önskad riktning. 

Sparrow (2015) menar att detta bidrar till en tydlig fokusering, vilket kan öka intensiteten i 
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personalens insats. Även Galetzka et al. (2008) använder Behns åtta syften i en fallstudie av 

statliga holländska järnvägar. I undersökningen fann författarna att kvantitativa mått tar 

mycket plats i utvärderingar, men att svårhanterliga kvalitativa mått förekommer mer sällan. 

Likaså diskuterar Yusuf och Leavitt (2014) tillämpningen av mätinformation i offentlig 

verksamhet och infrastruktur med hjälp av Behns åtta punkter. 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I denna undersökning ligger synsättet på begreppet prestation nära Sjöbloms (1990) och 

Lebas (1995), vilka definierar prestation som grad av måluppfyllelse. Sjöblom (1990) samt 

Van Helden och Reichart (2013) menar att mål i offentlig verksamhet är komplexa, och att 

det gör det svårt att mäta och styra prestationer. Swee (2012) beskriver hur 

prestationsmätning kan fungera i offentlig sektor och vilka svårigheter som kan uppstå. Swee 

(2012) pekar också på vikten av att medarbetare involveras för att skapa en lärande och 

utvärderande organisation. 

 

I undersökningen av Trafikverkets arbetssätt för prestationsmätning används ett ramverk för 

studier av enskilda prestationsmått, prestationssystemet som helhet samt relationen mellan 

systemet och organisationsmiljön, ursprungligen beskrivet av beskrivet av Neely et al. 

(2005). Studiens resultat jämförs med Tangens (2004) synsätt kring prestationsmätning som 

en hierarki av delsystem, där måluppföljningen resulterar i ett aggregerat bidrag uppåt i 

organisationen. 

 

I denna uppsats utgör Behns (2003) syften för hur mätinformation kan användas för styrning 

en viktig komponent för analys av studiens resultat. Av dessa åtta syften visade det sig vara 

svårt att urskilja syften för att lyfta framgångar och att skapa legitimitet, vilket gjort att dessa 

syften analyseras tillsammans. Det åttonde syftet, budgetering, analyseras inte eftersom fokus 

vid intervjuer inte legat på ekonomisk uppföljning eller ekonomistyrning. De syften som valts 

för denna undersökning är alltså utvärdera, kontrollera, motivera, skapa legitimitet och lyfta 

framgångar, lära samt förbättra. Dessa syften används för analys av hur fallorganisationen 

använder information som erhålls vid mätning av måluppfyllelse. Detta är något som kommer 

att ge en uppfattning om organisationen i denna uppsats använder mätinformation för 

styrning av verksamhetens prestation. Som stöd i analysen kommer även fynd från 

fallstudierna som gjorts av Sparrow (2015) och Galetzka et al. (2008) att användas. 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver undersökningens utförande och hur uppsatsens resultat har samlats in. 

Metoden ämnar beskriva hur material har genererats och tolkats för att bemöta uppsatsens 

syfte och besvara frågeställningarna. I huvudsak består materialet av resultat från 

dokumentstudier och intervjuer med anställda i fallorganisationen. 

3.1 Kvalitativa metoder 
Studien och datainsamling har genomförts enligt ett kvalitativt angreppssätt. Kvalitativ metod 

är en forskningsstrategi inom samhällsvetenskapen som rymmer flertalet olika arbetssätt. 

Fokus i kvalitativa metoder ligger på att skapa en förståelse för en social verklighet och hur 

deltagare uppfattar den, och den kvalitativa metoden lägger större vikt vid ord och begrepp än 

kvantifiering under datainsamling och analys (Bryman & Bell, 2011). Kvalitativ metod 

används med andra ord för att få en djupgående och nyanserad beskrivning av ett fenomen 

(Jensen Kjaer, 1991). I denna uppsats kommer den kvalitativa metoden bestå av en fallstudie 

med intervjuer och dokumentstudier för datainsamling. 

3.2 Val av fallorganisation och urval 
En fallstudie är en kvalitativ metod för datainsamling som används inom samhälls- och 

beteendevetenskaplig forskning. Det är en detaljerad och djupgående studie av ett enda fall, 

och utifrån detta utförs sedan en teoretisk analys (Bryman & Bell, 2011). En fallstudie ger 

därmed forskarna tillfälle att bibehålla det holistiska och meningsfulla kännetecknen hos 

verkliga händelser (Yin, 2009). Fallstudien bör inte ses som ett urval ur en större population, 

utan fallstudien bör vara inriktad på det unika med fallet och utveckla en djupgående 

förståelse för dess komplexitet (Bryman & Bell, 2011). För att uppfylla syftet med denna 

uppsats och skapa förutsättningar för en ingående analys kommer en fallstudie av 

Trafikverket göras. 

 

Trafikverket har valts som fallorganisation då det är en statlig verksamhet som tillämpar mål- 

och resultatstyrning. Trafikverket är en stor myndighet, vilket innebär att ett väl 

implementerat och fungerande prestationsmätningssystem är viktigt för att bedriva en 

enhetlig och effektiv verksamhet. Trafikverket har vid studiens genomförande endast funnits 

i fem år, och det är rimligt att prestationsmätningssystemet har genomgått en relativt intensiv 

fas av utveckling under dessa år. Det finns ett tillgängligt urval av respondenter som är 
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insatta i denna utveckling och som kan svara på hur prestationsmätningssystemet används i 

praktiken i det dagliga arbetet. 

 

Verksamhetsområdet Stora projekt ansvarar för Sveriges största infrastrukturinvesteringar, 

och verksamheten har utgjort det huvudsakliga objektet för fallstudien. Verksamhetsområdets 

organisationsstruktur i projektform ansågs vara gynnsam för undersökningen, då det gav 

möjligheter till jämförelser mellan olika projekt. De stora infrastrukturprojekten löper under 

lång tid, och det finns det projekt som bedrivs idag men som initierades redan innan 

Trafikverket bildades år 2010. Detta öppnar upp för intressanta frågor kring hur 

måluppföljningen fungerar och förändras över tid. 

 

Huvudkommunikation med Trafikverket har förmedlats genom Fredrik Brynielsson, som har 

rekommenderat dokument och intervjupersoner för studien. Respondenterna arbetar på tre 

olika organisationsnivåer inom Trafikverket; övergripande verksamhetsnivå, verksamhets-

områdesnivå och projektnivå. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur 

måluppföljningen fungerar inom verksamhetsområdet. Tabell 1 är en sammanfattande 

beskrivning av respondenterna och av intervjuerna. 
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Tabell 1: Sammanfattande beskrivning av genomförda intervjuer 

 Namn Roll Typ av intervju Plats, datum 

Tr
af

ik
ve

rk
sn

iv
å Per-Olov 

Grummas 
Granström 

Koncerncontroller, 
central funktion 
Ekonomi och 
styrning 

Personlig intervju Borlänge,  
2015-04-22 

V
er

ks
am

he
ts

om
rå

de
sn

iv
å 

Fredrik 
Brynielsson 

Enhetschef ekonomi, 
verksamhetsområde 
Stora projekt 

Personlig intervju 
(Orienterande intervju 1) 
 

Solna, 
2015-01-27 
 

  Telefonintervju 
(Orienterande intervju 2) 
 

2015-03-31 
 

  Personlig intervju 
 

Stockholm, 
2015-05-05 
 

Alf Nyholm Controller,  
verksamhetsområde 
Stora projekt 

Personlig intervju 
(Orienterande intervju 1) 

Solna, 
2015-01-27 

Pr
oj

ek
tn

iv
å 

Viktoria 
Eriksson 

Ekonomiansvarig, 
projekt Ostlänken 

Personlig intervju Solna, 
2015-04-23 

  Kompletterande 
mejlintervju 

2015-05-22 

Elisabeth 
Wikström 

Stabschef, projekt 
Ostlänken 

Personlig intervju Solna, 
2015-04-23 

  Kompletterande 
mejlintervju 

2015-05-22 

Karin Hård  
af Segerstad 

Biträdande ledare för 
projektstöd, projekt 
E4 Förbifart 
Stockholm 

Personlig intervju 
 

Sundbyberg, 
2015-05-05 

Gunilla 
Larsson 
 

Verksamhets- 
controller, projekt 
E4 Förbifart 
Stockholm 
 

Personlig intervju 
 

Sundbyberg, 
2015-05-05 

 
!  
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3.3 Operationalisering 
I den teoretiska referensramen används begreppet prestation som kan ha många definitioner, 

delvis beroende på tillämpningsområde. Blumer (1954) menar att begrepp kan användas som 

en vägledning för den empiriska undersökningen, förutsatt att det är väl definierat men inte 

för definitivt fastställt eller avgränsat. Beskrivningen av begreppet kan även omarbetas och 

smalnas av under datainsamlingens gång. I denna studie är prestation ett begrepp som varit 

ledande för utformningen av studien, då det utgjort en del av studiens syfte och 

frågeställning. 

 

Innan intervjuerna genomfördes studerades uppsatsens ämne och tillhörande teman utifrån 

litteratur och forskningsartiklar. En preliminär teoretisk referensram utgjorde grunden till 

intervjuguiden för de kvalitativa intervjuerna, se bilaga 1. Intervjuerna utfördes i 

semistrukturerad form och framställningen av intervjuguider till intervjuerna anpassades 

därefter. Utformningen av intervjuerna gjordes efter Kvales (1996) kategorisering av frågor. I 

början av intervjuerna placerades inledande, öppna frågor för att fånga vidden av 

intervjupersonernas uppfattning kring temat. Därefter ställdes mer precisa frågor relaterat till 

författarnas syfte, och slutligen formulerades en avslutande uppsamlingsfråga med syfte att 

ge intervjupersonen tillfälle att ge en personlig reflektion kring intervjuns tema. Vid behov 

ställdes uppföljningsfrågor för att hjälpa intervjupersonen att utveckla sina svar. Även 

kompletterande frågor ställdes via mejl till projekten, se bilaga 2. I sammanställningen av det 

empiriska materialet kunde teman och kännetecken för fallorganisationen observeras. 

Därefter omarbetades teorin för att ta fram det slutgiltiga analysverktyget. 

3.4 Datainsamling 
Datainsamlingen i studien har skett genom orienterande intervjuer, studier av interna 

dokument samt kvalitativa intervjuer med anställda på Trafikverket. 

3.4.1 Orienterande intervjuer 

För att utreda om uppsatsens tema var undersökningsbart i organisationen genomfördes två 

orienterande intervjuer. En första orienterande intervju hölls i semistrukturerad form med 

Brynielsson och Nyholm på deras arbetsplats. En andra orienterande intervju hölls via telefon 

med Brynielsson, denna gång i ostrukturerad form. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

en serie frågor är förberedda i en intervjuguide, men frågornas ordning eller exakta 

utformning är inte fast. Intervjuaren och respondenten har möjlighet att ställa följdfrågor till 
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varandra och respondenten kan svara relativt fritt på frågorna. Ostrukturerade intervjuer 

liknar ett vanligt samtal där intervjuaren och intervjupersonen fritt kan vidareutveckla ämnet 

under samtalets gång (Bryman & Bell, 2011). Syftet med att hålla intervjuerna 

semistrukturerade respektive ostrukturerade var att låta respondenterna få frihet att själva 

betona vad de tycker är relevant gällande ämnet. Resultatet från de orienterande intervjuerna 

användes som stöd i vidareutveckling av syfte och frågeställning. 

3.4.2 Dokumentstudier 

Sekundärkällor i studien bestod av interna dokument och rapporter från Trafikverket samt 

information från hemsidan. Studierna av dessa genererade en beskrivning av hur Trafikverket 

formellt har dokumenterat sitt arbete med mätning och styrning av mål. Tabell 2 är en 

sammanfattning av de studerade dokumentens typ och omfång. I studien har Scotts (1990) 

fyra kriterier använts i bedömningen av dokumentens kvalitet, nämligen autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Med autenticitet menas om dokumentet är 

äkta och att källan är tydlig. Trovärdighet syftar till om materialet är utan felaktigheter eller 

förvrängningar. Huruvida materialet är typiskt för sin klass speglas i dess representativitet. 

Meningsfullhet innebär att materialet är tydligt och begripligt. De dokument som har 

studerats har främst varit styrande, vilket betyder att de är autentiska och representativa. 

Gällande begriplighet finns det risk att dokumenten innehåller interna formuleringar, men 

även för interna läsare är det nödvändigt att materialet i dokumentet är tydligt. 

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att beakta dessa kriterier, eftersom det inte kan 

förutsättas att dokument redovisar en objektiv sanning. Innehållet bör ifrågasättas och 

granskas mot bakgrund av andra informationskällor. 
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Tabell 2: Sammanfattande beskrivning av studerade dokument för empiri 

Typ av dokument Titel Dokumentnummer 
(om något) 

Sidomfång 

Internt dokument Riktlinje, styrkortsmodell. TDOK 2010:265 10 sidor 

Internt dokument Arbetsordning VO Stora projekt. TDOK: 2010:60 15 sidor 
Internt dokument Trafikverkets strategiska 

utmaningar 2012-2021. 
TDOK 2011:478 22 sidor 

Internt dokument Trafikverkets styrformer. TDOK 2012:42 6 sidor 
Internt dokument Skriftliga delegeringar – 

beskrivning av principer 
TDOK 2012:1030 5 sidor 

Intern rapport CF IT Intern Månadsrapport, 
september 2014. 

- 82 sidor 

Intern rapport Månadsrapport VO Stora projekt 
Februari 2015. 

- 18 sidor 

Intern rapport Verksamhetsuppföljning 
Förbifart Stockholm rapporterad 
februari 2015. 

- 9 sidor 

Intern 
PowerPoint- 
presentation 

PR Controller nätverksmöte i 
Bromma 8-9 april. 

- 141 bilder 

 

 

3.4.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har används i denna studie för att kunna få primärdata av anställdas 

åsikter och upplevelser av användningen av prestationsmätning samt mål- och 

resultatstyrning. Intervjuerna utfördes i semistrukturerad form med ett antal personer på olika 

organisationsnivåer. Intervjuerna har genomförts enskilt eller i grupper om två respondenter 

som tillhör samma organisationsnivå. Samtalen har genomförts genom ett fysiskt möte på 

respondenternas arbetsplats. De kvalitativa intervjuerna har spelats in för att i efterhand ge 

möjlighet till en fullständig redogörelse av informationsutbytet som skett under intervjun 

(Bryman & Bell, 2011). 
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3.5 Bearbetning av material 
I tolkningen av resultaten från dokumentstudierna och intervjuerna var målet att identifiera 

mönster och placera relevanta resultat i en kontext av litteratur och teori, något som Bryman 

och Bell (2011) hänvisar till som tolkning av data och formulering av empiri. I empirin 

strukturerades och organiserades data under ämnesmässiga rubriker. 

 

Tolkningen av dokumenten skedde genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att 

bakomliggande teman eftersöks (Bryman & Bell, 2011). I denna studie eftersöktes 

information om hur organisationen arbetar med måluppföljning och om det finns några 

systematiska verktyg för detta. Relevanta delar av inspelade intervjuer transkriberades och 

författarna diskuterade tolkningar av resultatet inbördes. Syftet med transkriberingen var att 

författarna lättare skulle kunna analysera texter än ett inspelat material. I samband med 

tolkningen av data tillämpades en iterativ strategi (Bryman & Bell, 2011) för insamling av 

ytterligare data och justering av frågeställningar och teori. 

 

Gällande analysnivå har de flesta dokument som studerats varit på organisationsnivå och 

gruppnivå, men intervjuer har handlat om individernas syn på hur uppföljning och styrning 

av mål fungerar på gruppnivå. Bryman och Bell (2011) redogör att fördelen med att 

kombinera olika analysnivåer är att en meningsfull analys med kombination av data kan 

genomföras. Dock bör slutsatserna anpassas till just de analysnivåer som har valts. I denna 

studie studeras hur mål följs upp på grupp- och organisationsnivå. 

3.6 Undersökningens kvalitet 
Författarna strävade i sin metod mot en viss grad av triangulering, det vill säga att använda 

mer än en metod eller datakälla för att studera fallet (Bryman & Bell, 2011). Detta för att 

undersöka eventuell samstämmighet eller motsägelser i resultat kring temat från olika 

datakällor. Bryman och Bell (2011) menar att användandet av olika forskningsmetoder ger en 

mer rättvisande bild av komplexiteten i ett socialt fenomen. Med en kombination av 

kvalitativ analys av dokument och kvalitativa intervjuer är det troligt att mätningen och 

styrningen av prestationer undersöktes på ett mer uttömmande sätt än om endast en av dessa 

metoder hade tillämpats. 

 

Gällande studiens reliabilitet har metoden beskrivits så utförligt som det funnits utrymme till, 

samt att författarna har diskuterat inbördes kring tolkningen av data. Uppsatsens resultat kan 
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inte generaliseras till någon högre grad, då fallstudien har varit en djupgående studie av ett 

arbetssätt i en social miljö vid en viss tidpunkt. 

 

Utformningen och val av teoretiska modeller påverkar starkt uppsatsens validitet. Även urval 

av intervjupersoner och dokument har inverkan på om uppsatsen utreder ämnet som den 

syftade till att undersöka. Genom väl vald, genomtänkt och motiverad design av 

forskningsstudien hoppas författarna kunna säkra uppsatsens validitet. 
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4. Målstyrning och prestationsmätning i Trafikverket 

I följande kapitel presenteras studiens resultat i tre huvudsakliga delar. Först beskrivs 

organisationen Trafikverket och verksamhetsområdet Stora projekt. Därefter presenteras hur 

Trafikverket formellt beskriver sin mål- och resultatstyrning, främst enligt interna styrande 

dokument. Därefter redovisas resultat från intervjustudien, vilket är en tematisk 

sammanställning av hur mål- och resultatstyrningen fungerar i praktiken. 

4.1 Bakgrund till fallorganisationen 

Trafikverket är ett statligt verk som ansvarar för långsiktig planering av Sveriges 

transporttrafik. Detta innebär ett ansvar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt 

byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket bildades 1 april 

2010, och verket innefattar bland annat verksamheterna från tidigare Banverket och 

Vägverket4 (Trafikverket, 2015a). Verket har huvudkontor i Borlänge och regionkontor i 

Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Totalt arbetar ungefär 6500 

personer på myndigheten (Trafikverket, 2015a). 

 

Stora projekt är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och har till uppgift att 

upphandla och genomföra investeringsprojekt vilkas kostnad överstiger fyra miljarder kronor. 

Även projekt som understiger detta belopp genomförs av Stora projekt, men då projekt av 

särskilt komplex karaktär (Trafikverket, 2013b). Totalt omsätter verksamhetsområdet cirka 

tio miljarder kronor per år (Trafikverket, 2014b). Exempel på projekt som drivs av Stora 

Projekt just nu är Citybanan, Ostlänken, E4 Sundsvall, Hallandsåsen och E4 Förbifart 

Stockholm (Trafikverket, 2013b). I figur 1 visas Trafikverkets och Stora projekts 

organisationsstruktur där verksamhetsområdet Stora projekt är markerat. För detaljerad 

organisationskarta, se bilaga 3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Övriga verksamheter som innefattas i Trafikverket sedan 2010 är Rikstrafiken, Rederinämnden samt den 
långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och en del av Statens institut för 
kommunikationsanalys (Trafikverket, 2015a). 
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Figur 1: Förenklad organisationskarta över Trafikverket, författarnas konstruktion 

(Trafikverket, 2013b och Trafikverket, 2015b) 

 

4.1.1 Vision och verksamhetsidé 

Trafikverkets vision ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” visar på långsiktiga 

verksamhetsmål och ska fungera som ett riktmärke vid all planering av myndighetens arbete. 

Visionen innebär att Trafikverket ska skapa förutsättningar för ett robust och effektivt 

transportsystem som är energieffektivt och säkert utan att begränsa transportmöjligheterna för 

trafikanter och transportörer. Vidare beskrivs Trafikverkets verksamhetsidé i 

verksamhetsplanen, som uttrycker vad verket gör och för vem (Trafikverket, 2013a): 

 

”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. 

Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”  

(Trafikverket, 2013a) 
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4.2 Måluppföljning och målstyrning enligt styrande dokument 
Nedan presenteras hur Trafikverket och verksamhetsområde Stora projekt ska arbeta med 

uppföljning och styrning av mål. Delkapitlet inleds med beskrivning av övergripande mål och 

utmaningar. Därefter beskrivs hur måluppföljning och styrformer i verksamhetsområde Stora 

projekt fungerar samt hur styrkort används. Teoretisk beskrivning av balanserade styrkort 

finns i bilaga 4. 

4.2.1 Operativ styrning mot bakgrund av ett statligt uppdrag 

Trafikverkets målbild påverkas av en lång kedja med mål och krav. Regeringens mål och 

krav reflekteras i transportpolitiska mål och leveranskvaliteter samt i transportplanen, 

instruktioner och regleringsbrev. Därefter formuleras en långsiktig styrning utifrån 

strategiska utmaningar och målbild (Trafikverket, 2015c). Strategiska utmaningar, som 

beskrivs utförligare i bilaga 5, är kritiska områden där Trafikverket från ett längre perspektiv 

ser en klyfta mellan önskvärt tillstånd och förväntad utveckling. Trafikverket tar sedan fram 

målbilder som beskriver transportsystemet tio år framåt i tiden. Målbilder framställs med 

utgångsläge i dåvarande och förväntade krav från uppdragsgivare, kunder och 

samarbetspartners (Trafikverket, 2011). Den mer operativa styrningen sker genom 

verksamhetsplan, budget samt mätning av kritiska och mätbara mål (Trafikverket, 2015c). 

Figur 2 beskriver relationen mellan typer av mål och styrning som tillämpas i Trafikverket. 

Det är främst inom ramen av den operativa styrningen som denna uppsats undersöker hur 

måluppföljningen fungerar. 

 
Figur 2: Relation mellan måltyper och styrningstyper i Trafikverket  

(Trafikverket, 2015c) 
 

4.2.2 Implementering av måluppföljning i verksamhetsområdet Stora projekt 

Vad gäller prestationsmätningen i Stora projekt genomförs mätningar kopplat till 

projektuppdrag samt mätningar kopplat till de strategiska målen. Uppdraget att utföra 

projekten inom verksamhetsområdet Stora projekt grundar sig i beställningar av åtgärder från 

ett annat verksamhetsområde inom Trafikverket. Verksamhetsområdena upprättar ett avtal 
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med avseende på tid, kostnad och innehåll för åtgärden, och uppstår avvikelser mot avtalet 

måste de avvikelsehanteras. En strategisk styrning i verksamhetsområdet Stora projekt 

genomförs för att verkställa avtalet. Projekten rapporterar till verksamhetsområdets stöd-

funktion hur väl styrkortsmål och uppdragsmål har uppfyllts, och därefter görs en 

sammanställning av hela projektportföljen. Verksamhetsområdets utvärdering av styrkorts-

målen blir sedan ett bidrag till sammanställningen av de Trafikverksövergripande 

styrkortsmålen (Brynielsson, 2015). 

 

På verksamhetsområdesnivå finns tre nivåer av mått inom strategin för att nå de 

Trafikverksövergripande målen; en strategisk nivå med styrkort, en kontrollnivå med 

kontrollkort samt en analysnivå med mått såsom nyckeltal. Se figur 3. Ibland har måtten även 

mål (Brynielsson, 2015). Då användning av styrkort är mer rikligt dokumenterat i 

Trafikverkets interna dokument, jämfört med användning av kontrollkort och analysverktyg, 

kommer detta att utvecklas mer utförligt i denna uppsats.  

Figur 3: Struktur av måluppföljningsverktyg i verksamhetsområdet Stora projekt 

(Brynielsson, 2015) 
 

4.2.2.1 Prestationsmätning genom styrkort 

Trafikverket arbetar med balanserade styrkort för att göra en löpande mål- och 

resultatuppföljning av övergripande verksamhetsmål. Styrkortsmodellen ska ge fördelar i 

styrningen genom att bidra till en strategisk inriktning, till att styrningen utgår från en 

helhetssyn, till att utveckla en resultatkultur samt till lärande och förbättring. Styrkorts-

modellens främsta uppgift är att rikta Trafikverkets verksamhet mot områden som anses 

kritiska för att verket ska nå framgång. För att uppfylla uppdragsgivarens krav och skapa 

största möjliga värde för medborgare och näringsliv, återspeglas de kritiska områdena i 
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styrkortsperspektiven uppdragsgivare, kund, ekonomi, arbetssätt och medarbetare 

(Trafikverket, 2013c). Vidare innehåller perspektiven mål som ska uppfylla kriterierna för så 

kallade SMARTa5 mål (Trafikverket, 2013c). Trafikverkets styrkort för 2014-2016 och 

modell för framtagande av styrkort kan ses i bilaga 6. Tillämpningen av styrkort sker i hela 

verket genom följande arbetssätt: 

 

• IT-stöd: Trafikverket använder systemet PULS för hantering av planering, 

uppföljning, ledning och styrning. 

• Förslag till mål och bidrag till måluppfyllelse: Styrkortsmodellen ska skapa 

förutsättningar för att styrsignaler ska nå ut i organisationen och dessa styrsignaler 

kan exempelvis uttryckas genom gemensam strategisk inriktning, övergripande 

prioriteringar eller förslag till resultatmål. 

• Dialog och överenskommelse: För att kvalitetssäkra styrkortet förs en ständig dialog 

mellan ansvarig och överordnad chef. Överenskommelsen mellan cheferna syftar till 

att tydliggöra och förstärka styrningen.  

• Uppföljning och utvärdering: Målen som finns i styrkorten ska följas upp varje tertial, 

vilket är en förutsättning för att kunna ha en fungerande mål och resultatstyrning.  

(Trafikverket, 2013c) 

!
Läget i styrkorten kommuniceras genom tre färger; rött, gult och grönt. Röd färg markerar att 

en prognos över att årsmålet inte kommer att uppfyllas. Gult signalerar att det kommer att bli 

svårt att nå årsmålet, och grön färg symboliserar en bedömning av att årsmålet kommer att 

nås (Trafikverket, 2014c). 

4.2.2.2 Erfarenhetsåterföring 

I beskrivningen av det Trafikverksövergripande ledningssystemet står det att erfarenhets-

återföring är ett område där ett fåtal rutiner finns framtagna, samt att erfarenhetsåterföring 

kommer att genomföras när det finns ett tillräckligt stort underlag (Trafikverket, 2014e). För 

verksamhetsområdet Stora projekt står det att projekten ska verka för god erfarenhets-

återföring (Trafikverket, 2013b). I verksamhetsområdets månadsrapporter, både på projekt- 

och verksamhetsområdesnivå, finns avsnitt för skriftlig kommunikation av erfarenheter och 

förbättringar (Trafikverket, 2015d; Trafikverket, 2015e). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Ett SMART mål ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. 
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4.2.3 Implementering av målstyrning i verksamhetsområdet Stora projekt 

Trafikverket har ett internt ledningssystem med formulerade processer angående enhetliga 

arbetssätt som ska gälla för Trafikverket och för respektive verksamhet (Trafikverket, 

2013b). Inom delprocessen ledning och styrning finns en del som behandlar uppföljning och 

utvärdering, vilka hanteras genom avvikelsehantering, månadsrapportering och 

tertialuppföljning (Trafikverket, 2014e). 

 

Trafikverket ska främst tillämpa mål- och resultatstyrning. Kompletterande styrformer är 

finansiell styrning, regelstyrning och gemensamma värderingar (Trafikverket, 2014a). Mål- 

och resultatstyrning ska tillämpas inom uppsatta ramar för budget, ansvar och befogenheter. 

Styrningen når till alla organisationsdelar genom delegeringar som ska vara effektiva och 

ändamålsenliga (Trafikverket, 2014f). Inom verksamhetsområdet Stora projekt används 

samma styrformer som för hela Trafikverket. Verksamhetsområdets inriktning och mål 

preciseras av verksamhetsområdeschefen, inom ramen för uppdraget av generaldirektören. 

Målen bestäms i första hand genom fastställda överenskommelser med direkt underställda 

chefer, mot bakgrund av fastställda styrande dokument. Varje stort projekt består av ett antal 

delprojekt, som har gemensamma stödfunktioner och en styrgrupp (Trafikverket, 2013b). 

 

I Trafikverkets dokumentation av styrningen finns även mer informella delar. På Trafikverket 

finns en så kallad gemensam styrfilosofi som ska genomsyra styrningen och påverka valet av 

styrformer. Vidare menas det att styrningen ska skapa förutsättningar för en resultatorienterad 

kultur (Trafikverket, 2014a). En av styrformerna för Trafikverket är gemensamma 

värderingar, vilka har formulerats till lyhördhet, helhetssyn och nyskapande. De 

gemensamma värderingarna bör minska behovet av formell styrning, och de kan exempelvis 

omsättas i det vardagliga arbetet genom dialoger (Trafikverket, 2014a). 

!  
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4.3 Målstyrning och måluppföljning i praktiken 
I följande del av empirin presenteras resultat som främst har samlats in genom intervjuer. 

Som tidigare nämnt kommer intervjupersonerna från tre olika nivåer av organisationen, från 

övergripande Trafikverksnivå, från verksamhetsområdesnivå och från projektnivå. Detta 

medför att anställda kan ha flera typer av mål att förhålla sig till. Exempelvis har projekten 

projektmål, men de ska även bidra till strategiska mål som gäller för hela Trafikverket. 

4.3.1 Värderingar kring mätningar av måluppfyllelse 

Under intervjuerna ställdes en fråga kring vilka resultat respondenten anser viktigast att mäta 

i sin verksamhet. På verksamhetsområdesnivå anses det att mest vikt bör läggas på de 

strategiska styrkorten, samt avvikelser mot överenskommelsen med beställaren med avseende 

på tid, kostnad och innehåll (Brynielsson, 2015). Både i projekt Ostlänken och i projekt E4 

Förbifart Stockholm framhölls det att avvikelsehanteringen mot åtgärdsavtalet är viktigast att 

mäta (Larsson & Hård af Segerstad, 2015; Eriksson & Wikström, 2015). Intervjupersonerna 

framhåller att det även är viktigt att inte tappa bort de mjuka delarna kopplat till 

medarbetarfrågor (Eriksson & Wikström, 2015). I projekt E4 Förbifart Stockholm vittnas det 

också om att det är mycket fokus på arbetsmiljö (Larsson & Hård af Segerstad, 2015). 

 

Vidare ställdes frågor om uppfattningen av huvudsyftet med att mäta mål. På 

verksamhetsområdesnivå betonas styrningen, att mätning av måluppfyllelse syftar till att 

förtydliga för medarbetare vad som är viktigast att arbeta med för tillfället (Brynielsson, 

2015). På projektnivå anses det att målstyrning och erfarenhetsåterföring är syftet med att 

mäta måluppfyllelse. Hård af Segerstad (2015) på E4 Förbifart Stockholm menar att 

huvudsyftet med mätningar att är att nå målet. Wikström (2015) från Ostlänken säger: 

 

“Jag brukar säga mäta för att förbättra. [...] varför har man mål? För att det är 

någonting som man inte riktigt uppnår nu.” 

(Wikström, 2015) 

 

Flera intervjupersoner kommenterade att ledningen har stor inverkan på hur inställningen till 

mål- och resultatstyrningen ser ut. Grummas Granström (2015) på Trafikverksnivå menar att 

ledarnas personlighet sannolikt påverkar ambitionsnivån för hur de vill bedriva verksamheten 

och sätta mål. Vidare beskriver han att personlighet även kan ha betydelse för huruvida 

personer gör optimistiska eller pessimistiska bedömningar över förmågan att uppnå mål. 
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Brynielsson (2015) berättar att ledningsgruppen för verksamhetsområdet har en viktig roll i 

strategiska diskussioner där det tas fram vad som ska gälla övergripande för 

verksamhetsområdet. Ledningsgruppen består dessutom till stor del av avdelningschefer och 

projektchefer. Deltagandet i överläggning av verksamhetsområdesövergripande mål leder till 

insikt om hur projektnivån kan bidra till mål (Brynielsson, 2015). 

 

Ledares inverkan på måluppföljningen exemplifieras av Eriksson och Wikström (2015). De 

framhåller att för Ostlänkens projektchef är måluppföljningen en naturlig och viktig del, och 

att han talar mycket om mål, vilket gör att det integreras i projektorganisationen. Ostlänken 

arbetar utifrån att vara ett projekt, eftersom alla i slutändan ska nå ett gemensamt mål. 

Projektchefen har valt att inte bryta ner målen i styrkorten ytterligare i de fyra delprojekten 

(Eriksson & Wikström, 2015). I projekt Förbifart Stockholm har vissa av målen brutits ned i 

projektorganisationen, för att delprojekten ska få mål kopplade till aktuella skeden (Larsson, 

2015). 

4.3.2 Mätning av måluppfyllelse genom styrkort 

Grummas Granström (2015) beskriver att det är den kritiska delen av verksamheten som ska 

synas i styrkortet, och att verksamhet som fungerar bra inte ska synas där. Mål som har varit 

gröna hela året är kanske inte tillräckligt utmanande, medan mål som varit röda större delen 

av året kanske är felformulerade eller har fel inriktning. Även respondenterna i projekt 

Ostlänken tror att styrkortens utfall kan användas för att utvärdera själva målformuleringen. 

Följande citat är hämtat från Wikström (2015): 

 

“Det har varit väldigt mycket tidigare att [...] huvudsyftet var att få grönt i sitt 

styrkort, men det är ju inte det som är grejen, utan rött ska vara lika accepterat 

också, för då, på grund av någon orsak, når man inte målen och man har en hel del 

att göra innan man kommer fram.” 

(Wikström, 2015) 

 

Trafikverket har med sig användningen av styrkort sedan tiden för Vägverket och Banverket 

(Grummas Granström, 2015), men styrkorten och tillämpningen av dem reformeras under 

årens gång. Tillämpningen av styrkort för måluppföljning är under tiden för intervjuns 

genomförande under en utvecklingsfas. Verksamhetsområdet arbetar fram en anpassad 
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målstyrning och denna går via ledningsgruppen för att få en målstyrning som stämmer med 

den strategiska inriktningen (Brynielsson, 2015). 

 

I framtagningen av styrkortsmål är målen i sig låsta, men medarbetarna i organisationen kan 

vara med och ge synsätt om exempelvis rimliga procentsatser i målen, exempelvis genom 

nätverksträffar med controllers. En bra modell är att det kommer tydliga huvudmål uppifrån 

som kan brytas ner. I samband med förnyelsen av styrkortsmålen får medarbetare på 

projektnivån förslag uppifrån på mått och delmål för styrkortet och sedan får projektet svara 

på det (Eriksson, 2015). 

 

Grummas Granström (2015) berättar att uppföljningar av styrkortsmål sker med olika 

intensitet och omfattning. Vid månadsuppföljningen av styrkorten ska bara en rapportering av 

färgen röd, gul eller grön göras, som ska indikera var aktuellt läge i förhållande till målet. Vid 

tertialuppföljningen ska både färg och prognos sättas gentemot det satta årsmålet. Vid 

årsuppföljningen följs det upp hur det gått i förhållande till det uppsatta årsmålet. Varje mål 

har kriteriegränser med kvantitativa mått för måluppfyllnad som översätts till rött, gult eller 

grönt (Grummas Granström, 2015). Inom Stora projekt sker prognosarbetet i styrkorten även 

vid månads-uppföljningarna (Brynielsson, 2015). 

4.3.3 Arbetssätt kring mätning och styrning av Trafikverkets prestation 

Brynielsson (2015) framhåller att Trafikverket har många styrformer och att det blir mycket 

signaler att förhålla sig till. Han tror dock att om styrningen bereds på rätt sätt kan den göra 

nytta i att förtydliga för medarbetarna vad som är viktigt, samt hur alla nivåer kan bidra till de 

övergripande målen i organisationen. 

 

Inom Trafikverket används många IT-system för dokumentation och rapportering av 

måluppföljning. Exempelvis rapporteras styrkortsmålen i PULS och hållbarhetsmålen 

rapporteras i ett annat system. Eriksson och Wikström (2015) menar att det inte skulle gå att 

ha ett gemensamt IT-system för alla rapporter, men att det är påtagligt att systemen tar tid. 

 

“Vi har ett flertal rapporteringssystem som vi jobbar i, allt från ekonomisystem till 

system där vi rapporterar olyckor och tillbud. [...] Ibland är risken att systemen tar 

allt fokus och man missar själva syftet med varför vi ska rapportera.” 

(Wikström, 2015) 
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Trafikverket är en stor organisation med en samling av olika kompetenser. Gällande mätning 

av parametrar som kan vara svåra att kvantifiera eller tolka finns en tillit till att medarbetare 

med särskild sakkunnighet kring vissa siffror kan bidra med en uppfattning om 

måluppfyllelsen. Brynielsson (2015) menar att förhållandevis täta mätningar i 

måluppfyllelsen medför att det inte går att göra det på för hög detaljnivå. Till och med kan 

medarbetares intuition användas i uppskattningen av måluppfyllnad och för framtida prognos 

(Brynielsson, 2015). 

 

På alla organisationsnivåer framhäver respondenterna vikten av att mäta icke-finansiella och 

mjukare parametrar. Respondenterna i projekt Ostlänken tycker att det är viktigt att mäta 

variabler kring medarbetarfrågor och kvalitet, men att det är svårt eftersom mål helst ska vara 

kvantifierbara. Eriksson och Wikström (2015) menar också att det är viktigt att skapa en 

organisation där medarbetarna trivs, och att det är en lärande och utvecklande organisation. 

Det finns dock en risk att dessa mål blir luddiga då de är svåra att mäta. Även på 

verksamhetsområdesnivå upplevs det svårigheter med att mäta hur medarbetarna mår och 

trivs. Detta på grund av att det bland annat krävs gedigna enkätundersökningar för att få en 

rättvisande bild, och att bara kan genomföras vartannat år. I Trafikverket resulterar sådana 

undersökningar i ett index kallat motiverad medarbetarindex (MMI) som ska visa hur de 

anställda trivs på arbetsplatsen. Tanken med MMI är att ha en ständig förbättring, och indexet 

ska inte understiga förra undersökningens värde (Brynielsson, 2015). 

 

På Trafikverksnivå menar Grummas Granström (2015) att stark fokusering på kvantitativa 

mål kan innebära en risk för omedvetna val av mål som är lättare att sätta en siffra på, vilket 

kan ske på bekostnad av förmågan att exempelvis fånga de anställdas upplevelser av 

verksamheten. Han har också upplevt att användning av styrkort gör det lättare att 

kommunicera med chefer om andra perspektiv än ekonomi. Larsson och Hård af Segerstad 

(2015) menar att det lättare uppstår diskussioner kring hur målen ska mätas om målen inte 

följer den interna strukturen för SMARTa mål. Om målen mäts på fel sätt riskerar styrningen 

att gå åt fel håll. 

4.3.4 Utmaningar i mätningen och styrningen av organisationens prestation 

Svårigheter som har observerats kopplat till den mätmetod som används i Stora projekt är att 

det kan uppstå målkonflikter, att det finns mål som inte är tillräckligt anpassade samt att det 



! 33 

finns mål som ligger utanför den egna kontrollen. Andra utmaningar är att det i en stor 

organisation kan det vara svårt att få all information inrapporterad (Eriksson, 2015). På 

Trafikverksnivå menar Grummas Granström (2015) att det kan finnas mål som är korrelerade 

med varandra samt att det kan uppstå målkonflikter, vilket Larsson och Hård af Segerstad 

(2015) också betonar. I verksamheter som är processuellt beroende av olika delar, såsom 

investeringsprojekt, kan det finnas kedjeeffekter mellan målen. Vidare menar Grummas 

Granström (2015) att målkonflikter i princip är oundvikligt och ofta förekommer i 

verksamheten. Han exemplifierar detta genom att beskriva konflikten mellan att öka 

punktligheten i järnvägstrafiken samtidigt som det finns behov av att genomföra 

underhållsarbete på järnvägen, något som kräver att delar av järnvägen då är avstängd. 

 

På verksamhetsområdesnivå menar Brynielsson (2015) att målkonflikter eller skillnader i 

målinriktning kan uppstå på grund av att det är en stor organisation och att det finns många 

styrformer. Trafikverket ska främst använda målstyrning men även andra stöttande 

styrformer finns, samt att lagar och förordningar måste tas i beaktande. Till organisationen 

och medarbetarna skickas många signaler som kan vara motsägelsefulla. För att dämpa 

förvirringen från de många signalerna krävs det en sortering av målen och styrningen enligt 

strategiernas tre nivåer av mått, och rensar bort det som är irrelevant (Brynielsson, 2015). 

 

Anställda på projektnivå upplever ibland att formuleringen av målen inte är anpassad till 

verksamheten. I målen är det generellt mycket fokus på ett byggskede, och de är inte aktuella 

för Ostlänken då verksamheten är i projekteringsskede (Wikström, 2015). Dock framhåller 

Eriksson och Wikström (2015) att denna typ av icke-anpassade mål som når Ostlänken har 

blivit färre. 

 

Eriksson (2015) pekar också på att det finns mål som Trafikverket saknar direkt kontroll 

över, exempelvis mål som är kopplade till byggentreprenörernas arbete. Sådana mål styr 

Trafikverket över genom att sätta krav i förfrågningsunderlag, som senare följs upp genom 

kontrollprogram (Hård af Segerstad, 2015). Men om målen inte känns relevanta, menar hon 

att det kan påverka attityden till mätning av måluppfyllelse: 

 

“Om det finns sådana mål som man känner att man inte kan påverka eller äger, då 

tappar man ju förtroendet för att arbeta med de som man faktiskt kan påverka”.  

(Eriksson, 2015) 
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Som offentlig organisation har Trafikverket yttre påverkande faktorer som medför 

osäkerheter. Det kan handla om överklaganden på väg- och järnvägsplaner (Trafikverket, 

2013d), försenade miljödomar eller politik. Exempelvis blev utförandet av projekt Förbifart 

Stockholm tillfälligt fryst vid senaste regeringsskiftet, vilket bland annat ledde till att 

projektplaneringen fick justeras (Hård af Segerstad, 2015). 

 

Larsson (2015) på projekt Förbifart Stockholm beskriver också utmaningar kring att följa upp 

mål med olika tidsperspektiv. Själva projektet löper över lång tid och har mål kopplat till tid, 

kostnad och innehåll, medan de andra målen är årsbundna. Projektövergripande mål kan 

ibland vara enklare att uttala sig om efter att projektet har blivit avslutat, snarare än att mäta 

dem löpande i årsbundna målnivåer. 

4.3.5 Vikten av kommunikation och interna nätverk 

Inom verksamhetsområdet upplever respondenter från projekt Ostlänken att det 

kommunikationsmässigt är nära mellan rapportör och mottagare av prestationsinformation, 

och att det är ett aktivt samarbete. Känslan av att det inte är så många kommunikationsled 

och att det bara är att ringa ett telefonsamtal underlättar mycket i rapporteringsrutinen 

(Wikström, 2015). Hur utfallet hanteras beror mycket på vad det är för typ av mål och 

varifrån de kommer (Eriksson & Wikström, 2015). Alla resondenter på projektnivå anser att 

de får tydlig återkoppling på rapporteringen av mål kopplat till det egna projektet och till 

Stora projekt, samt att detta främst sker genom muntliga dialoger (Hård af Segerstad & 

Larsson, 2015; Eriksson & Wikström, 2015). Gällande den uppåtriktade rapporteringen av 

styrkortsmålen framhåller Eriksson och Wikström (2015) att de saknar information om vad 

som händer med resultatet efter att det har fyllts i. Wikström (2015) tror att avsaknaden av 

respons kan leda till att människor blir negativt inställda till målrapporteringen.  

 

När projektnivån får ålägganden om vilka styrkortsmål som projektet kan bidra till menar 

Ostlänken att de övergripande målen från Trafikverket vid enstaka tillfällen kan vara svåra att 

ta till sig till fullo, förklara eller försvara. Ur ett större perspektiv är de kopplade till de 

transportpolitiska målen som kommer från regeringen, och på projektnivå kan det bli 

långsökt hur denna kedja hänger ihop. Vid första anblick kan målen alltså verka irrelevanta, 

men hålls en dialog där målen översätts till den egna verksamheten blir de mer förståeliga 

(Eriksson & Wikström, 2015). 
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4.3.6 Erfarenhetsåterföring 

Grummas Granström (2015) menar att det är viktigt att dra lärdomar av det positiva som 

framkommer i måluppföljningen, men att uppföljningen mest är fokuserad på 

avvikelsehantering. 

 

“Men jag tycker att [...] vi är för avvikelseorienterade i vår uppföljning. [...]. I mitt 

sätt att tänka är det lika viktigt att förstå varför något går bra. Och försöka lära sig av 

det. Och försöka dra nytta av det och bibehålla det i det fortsatta arbetet.” 

(Grummas Granström, 2015)  

 

Eriksson och Wikström (2015) lyfter fram att positiva erfarenheter ligger närmare i tanken 

och att de är lättare att sprida jämfört med de negativa. Vidare upplever Ostlänken att positiva 

erfarenheter lättare når högre upp i organisationen. Vid samtal med Trafikverksanställda på 

högre nivåer i organisationen skildras oftast en positiv bild av verksamheten, men genom 

dialoger med specialister eller anställda på operativ nivå kommer mer information fram om 

problem. 

 

På Ostlänken ses erfarenhetsåterföring som en del av det löpande arbetet och att projektet har 

en samling kompetenser i projektet. Erfarenhetsåterföring sker både formellt och informellt 

(Eriksson & Wikström, 2015), formellt genom ett gemensamt IT-system kallat C2 

(Brynielsson, 2015) samt organiserade träffar och informellt genom personliga utbyten. I 

samband med fasskifte eller uppstart av nytt arbete eftersöks mer aktivt ett kunskapsutbyte 

(Eriksson & Wikström, 2015). Larsson (2015) beskriver att det finns nätverk och möten för 

erfarenhetsåterföring men att det alltid finns förbättringspotential gällande detta: 

 

“Samtidigt tror jag att det hela tiden [finns] förbättringspotential vad gäller 

erfarenhetsåterföring. Man skulle kunna jobba med det mer, frågan är hur man ska 

få till det.” 

(Larsson, 2015) 

 

Eriksson (2015) menar att erfarenhetsåterföring inom Stora projekt blir en utmaning eftersom 

projekten är stora och löper under lång tid. Det kan dröja innan något annat projekt är i 

samma skede, och att det gäller att erfarenheter värda att föra vidare har behållits till dess. 
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Även Hård av Segerstad (2015) resonerar kring det faktum att alla projekt är i olika skeden 

och pekar på att det då blir svårt att överföra kunskap mellan projekten. 

4.3.7 Nytänkande och innovation 

Eriksson och Wikström (2015) tycker att målsättning i sig ger en drivkraft till att hitta på 

lösningar eller sätt att uppfylla målen. Eriksson (2015) framhåller att vissa mål till och med 

kan vara uppsatta för att främja nytänkande. Karaktären i sig på projekt Ostlänken gör ett 

innovativt förhållningssätt nödvändigt. Detta eftersom det i Sverige år 2015 inte finns någon 

höghastighetsjärnväg, och hela den svenska branschen står inför nya utmaningar. Däremot 

kan det vara andra faktorer som begränsar nytänkande, som att det är en stor myndighet. 

Exempelvis finns det mycket regelverk att förhålla sig till, och det är en lång process att 

ändra något i dessa (Eriksson, 2015). Wikström (2015) framhåller att nytänkande kan vara 

svårt att mäta.  

 

Även Larsson och Hård af Segerstad (2015) tycker att målstyrning kan främja nytänkande, 

eftersom förväntningar då är tydliga. Trafikverket har övergripande mål gällande 

effektivisering och det är även något som projektet arbetar med, exempelvis genom 

kostnadseffektiviseringar och tekniska lösningar. Genom att hitta bra lösningar och ändringar 

i projekteringsfasen kan stora besparingar göras i framtida skeden (Hård af Segerstad, 2015). 

4.3.8 Karaktärsdrag för Trafikverket i mätning och styrning av mål 

Utifrån respondenternas svar identifierades karaktärsdrag för verksamhetsområde Stora 

projekt, både vad gäller väl fungerande arbetssätt men också svårigheter för mätning och 

styrning av mål. Väl fungerande arbetssätt innefattar: 

!
• Fokus på kritiska delar av verksamheten. 

• Uppdelning av mål i nivåer ger tydlig och bred övervakning av viktiga parametrar. 

• Tät och regelbunden uppföljning uppmuntrar till snabbt agerande från ledning. 

• Ett integrerat nätverk i rapporteringen av måluppfyllelse. 

• Förtroende för de anställdas kompetens kring tolkning av mätparametrar. 

• Medarbetare kan vara med och bidra och svara på mål som åläggs just deras 

verksamhet. 

!
!
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Svårigheter som har observerats i studien är följande: 

 

• Stor och geografiskt utspridd organisation. 

• Verksamhetsområdet är starkt präglat av projektformen och faserna. 

• Det finns olika typer av mål med varierande tidsperspektiv. 

• Mål som Trafikverket saknar direkt kontroll över, men som ändå är högst väsentliga. 

• Externa faktorer som påverkar organisationen, främst politik. 

 

En ytterligare omständighet som påverkar Trafikverkets arbete med mätning och styrning av 

mål är det faktum att Trafikverket är en statlig organisation. Bland respondenterna framgår 

det att detta påverkar arbetet med mätning och styrning av mål till olika grad. Eriksson 

(2015) säger att vissa förutsättningar och parametrar är låsta på ett annat sätt i offentlig 

verksamhet än i privat. Wikström (2015) menar att Trafikverket är väldigt styrda utifrån 

sektortillhörigheten, bland annat gällande upphandlingsform och budget från 

Näringsdepartementet. Men hon tycker också att verksamheten sätter sina mål efter gällande 

spelregler, så själva arbetet med måluppfyllelsen påverkas inte direkt av Trafikverket är en 

offentlig organisation (Wikström, 2015). 

 

Hård af Segerstad (2015) nämner att det är ett budgetfokus snarare än ett vinstfokus, vilket 

påverkar hur måluppföljningen utformas. Oavsett sektortillhörighet finns dock ett liknande 

arbetssätt i projektverksamhet, eftersom alla involverade måste hålla sig inom ramar för 

projektets tid, kostnad och innehåll (Larsson, 2015). 
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5. Analys 

Uppsatsens empiriska resultat analyseras nedan med de analysverktyg som presenteras i 

sammanfattningen av den teoretiska referensramen. Till att börja med analyseras 

intervjupersonernas synsätt på prestationsmätning, därefter prestationsmätningssystemet, 

sedan användning av prestationsinformation och avslutningsvis svårigheter med styrning och 

mätning av prestationer. 

5.1 Värderingar kring syfte med prestation i Trafikverket 

Under intervjuerna ställdes frågor kring syftet med målstyrning, där återkommande teman i 

respondenternas svar var att mäta för att förbättra, se till att styrningen sker åt rätt håll och att 

fokus ligger på kritiska delar av verksamheten. I värderingar kring vad som är viktigast att 

mäta i organisationen svarade personer som arbetar i projekt att avvikelsehanteringen var 

viktigast, vilket handlar om avvikelser mot uppdraget att genomföra ett projekt. På alla 

organisationsnivåer i Trafikverket framhölls det att medarbetarperspektivet är viktigt att 

mäta, men att det är svårt. 

  

I den formella dokumentationen av kulturen framgår det att en av Trafikverkets styrformer är 

gemensamma värderingar, vilka formulerats till lyhördhet, helhetssyn och nyskapande. 

Gällande lyhördhet är medarbetare från olika organisationsnivåer involverade och kan 

påverka hur prestationsmätningssystemet ska utformas, vilket Swee (2012) beskriver som 

värdefullt för att skapa en utvärderande kultur i organisationen. Dransfield (2000) lyfter fram 

vikten av gemensamma värderingar, men för att skapa en gemensam bild av organisationens 

mål. Gällande helhetssyn är det inte nödvändigt att alla medarbetare har en komplett 

detaljerad helhetssyn, och det kan vara svårt att alltid ha en tydlig koppling från 

regeringsuppdrag till styrkortsmål ålagda till projektverksamhet. Gällande nyskapande ansåg 

de flesta respondenter att de verktyg som används för mätning och styrning av prestationer 

främjar nytänkande, bland annat eftersom lösningar utifrån upprättade ramar av regler och 

lagar behöver arbetas fram. 

5.2 Prestationsmätningssystemet 

Neely et al. (2005) beskriver att prestationsmätningssystem kan analyseras på tre nivåer; 

enskilda prestationsmått, prestationsmätningssystemet som en enhet samt relationen mellan 

prestationsmätningssystemet och miljön som det är verksamt i. Gällande nivån av enskilda 
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prestationsmått har Trafikverket en mängd sådana som har sorterats till strategisk nivå, 

kontrollnivå samt analysnivå. Strukturen och funktionaliteten i prestationsmätningssystemet 

som helhet består av en uppåtriktad rapportering av bidrag till övergripande mål samt 

avvikelser gällande tid, kostnad och innehåll. Detta liknar Tangens (2002) synsätt på 

prestationsmätningssystem som delsystem som ger ett aggregerat bidrag av 

prestationsinformation högre upp i organisationen. Naturligt är då att alla medarbetare inte 

alltid kan bidra till alla mål formulerade i Trafikverket. Relationen mellan den interna miljön 

och prestationsmätningssystemet visar sig i att det finns styrkortsperspektiv kring arbetssätt 

och medarbetarperspektiv. Relationen till den externa miljön handlar om att Trafikverket har 

mål gällande nöjdhet hos trafikanter och resenärer samt relationer till byggentreprenörer och 

entreprenadformer. 

 

Respondenterna upplevde att det fanns ett väl fungerande nätverk för rapportering och 

erfarenhetsåterföring, trots att Trafikverket är en stor och geografiskt utspridd organisation. 

Kanske beror denna uppfattning på att studien i denna uppsats har avgränsats till anställda i 

projekt som har sin nuvarande arbetsplats i Stockholmsområdet. 

 

Bara insamlingen av prestationsinformation fordrar mycket resurser i Trafikverket, men Swee 

(2012) skriver att den insamlade informationen även behöver analyseras. På Trafikverksnivå 

nämndes det att det är stort fokus på avvikelsehantering, vilket kan vara en naturlig följd av 

verksamhetens budgetfokus. På verksamhetsområdesnivå vittnas det om att informationen 

från mätningarna av styrkorten har börjat användas mer i själva styrningen nu än tidigare. 

5.3 Mål- och resultatstyrning - vad används mätinformation till? 
Både Lebas (1995) och Van Dooren et al. (2010) talar om vikten av att använda information 

från mätningar för att styra organisationen. Andra författare hävdar att det är ovanligt att 

observera användning av prestationsinformation till styrning i offentlig verksamhet (Ammons 

& Rivenbark, 2008; De Lancer Julnes, 2006). I fallet med Trafikverket tyder dock 

respondenternas svar på att informationen faktiskt används till styrning mot 

verksamhetsförbättring, vilket ligger i linje med vad Behn (2003) beskriver som det enda 

egentliga syftet med att mäta prestationer. Nedan diskuteras till vilka syften uppmätt 

information används i ledning och styrning mot bättre prestationer på Trafikverket utifrån en 

reviderad version av Behns (2003) åtta teman. 
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Utvärdering av styrkortet och dess mål sker kontinuerligt för att säkerställa att målen 

fokuserar på det som anses kritiskt i Trafikverket. Medarbetare har också möjlighet att lämna 

synpunkter gällande exempelvis rimlighet i målen. Varje mål i styrkortet har ett kvantitativt 

mått med kriteriegränser med tillhörande färgmarkering, beroende på inom vilka 

kriteriegränser de presterat. Detta är något som gör det möjligt för utvärderingen att föras 

vidare uppåt i organisationen genom att projektnivå och verksamhetsområdesnivå rapporterar 

in resultat från deras måluppföljningar i ett IT-system, så kan Trafikverksnivån sedan skapa 

en sammanfattad bild av hela organisationens prestation. Även i fallstudien skriven av 

Galetzka et. al (2008) om holländska järnvägen beskrivs kvantitativa mått som en viktig del 

av utvärderingen. Men författarna lyfte, liksom intervjupersonerna på Trafikverket, att mått 

av mer kvalitativ karaktär är svårare att hantera. Intervjupersonerna på Trafikverket betonade 

vikten av att inte tappa bort mål som rör medarbetare och kvalitet. Dessa delar anses vara 

svårare att mäta och kvantifiera. Behn (2003) beskriver en problematisk aspekt av att inte ha 

tydliga indikatorer. Problematiken ligger i att dessa mått har svårare att bidra med kunskap 

om organisationens faktiska prestation, eftersom indikatorerna inte är tillräckligt tydliga. 

Under intervjuerna beskrivs det att medarbetare får eget ansvar att bidra med sin uppfattning 

av måluppfyllelse kring mätning av svårtolkade parametrar. Resultat i sådana uppskattningar 

kan även, som nämns i en annan intervju, bero på den sakkunniges personlighet. 

Personligheten kan i sin tur påverka om personen gör optimistiska eller pessimistiska 

bedömningar gällande graden av måluppfyllnad. Rimligtvis innebär detta att indikatorer av 

svårtolkad karaktär kan ses som relativt subjektiva. 

 

Behn (2003) beskriver att vissa mått handlar om att utöva kontroll för att styra människors 

beteende. Under samtliga intervjuer framgår det att målarbetet på Trafikverket är en viktig 

komponent för att styra att människor arbetar med rätt saker och att kontrollen styr åt rätt 

håll, vilket kan jämföras med Sparrows (2015) fallstudie. På verksamhetsområdesnivå och 

projektnivå talas det om två olika sätt att kontrollera; genom styrkortet som kontrollerar 

arbetet på en strategisk nivå och genom avvikelsehantering mot beställaren med avseende på 

tid, kostnad och innehåll. På Trafikverksnivå beskrivs det att information från mätningarna 

har börjat användas mer till styrning av verksamheten, vilket De Lancer Julnes (2006) och 

Ammons och Rivenbark (2008) hävdar är ovanligt. Som tidigare nämnts innehåller styrkortet 

endast frågor som anses kritiska för verkets prestation, vilket gör att styrkortet fungerar som 

en kontroll för att människor arbetar med och mäter de kritiska områdena. Trafikverket ska 

främst använda sig av målstyrning, men verket har flera stöttande styrformer som tros kunna 
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påverka effektiviteten av målstyrningen eftersom det finns annan styrning som stör och 

påverkar kontrollen. 

 

Behns (2003) punkt om motivation handlar om att kunna motivera personal så att 

organisationens övergripande prestation förbättras och att det finns arbetssätt för hur mätning 

av måluppfyllnad kan förbättra prestationen. I Trafikverkets styrkort finns ett 

medarbetarperspektiv som mäts genom den i intervjuerna återkommande termen MMI - 

motiverad medarbetarindex. Samtliga organisationsnivåer betonar vikten av att mäta mjukare 

delar som rör medarbetarfrågor, men att den nuvarande formen inte är så lätt att varken 

kontrollera eller påverka. Undersökning av MMI sker vartannat år genom 

enkätundersökningar, och en ständig förbättring av indexet än önskvärt. Hur detta index går 

att påverka eller användas i styrning är dock oklart på både verksamhetsområdesnivå och 

projektnivå. Behn (2003) beskriver också att tydliga resultatmål kan vara ett sätt att motivera 

önskat beteende, vilket kan kopplas till det som Brynielsson (2015) beskriver som själva 

syftet med målstyrningen, att förtydliga för medarbetare vad som är viktigt att arbeta med för 

tillfället. En fokusering av detta slag är något som enligt Sparrow (2015) kan öka intensiteten 

i personalens insats. Förutsatt att målen är meningsfulla (Behn, 2003), kan och gör 

målstyrningen kanske att Trafikverket lyckas skapa motiverade medarbetare. 

 

Behns (2003) femte och sjätte ändamål för användning av prestationsinformation i styrning är 

för att lyfta framgångar för att motivera anställda samt för att skapa legitimitet för 

myndighetens verksamhet. Anställda på projektnivå upplever att positiva erfarenheter lättare 

sprids. Detta kan bero på att chefer har en viktig roll i att lyfta vad som fungerar bra och 

kommunicera det för att motivera sina anställda. Dessutom kan det finnas ett värde i att 

sprida en positiv bild hos allmänheten om Trafikverkets aktiviteter, vilket internt kan ge 

intryck av att positiva erfarenheter vandrar längre i organisationen än de negativa. 

 

Behns (2003) sjunde ändamål för användning av prestationsinformation i styrning är lärande. 

Enligt Swee (2012) är lärande ett viktigt syfte med att mäta prestationer. Behn (2003) menar 

att lärande är en förståelse för vad som fungerar och inte fungerar, och att insamlad 

information måste bearbetas innan den kan fungera i lärandesyfte. Det finns dokumenterat att 

Trafikverket saknar övergripande rutiner för hur erfarenhetsåterföringen ska ske. Dock 

nämner intervjupersonerna flera arbetssätt för erfarenhetsåterföring, för dagliga spontana 

sammanhang så väl som för mer utspridda organiserade tillfällen. I styrande dokument för 
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verksamhetsområdet Stora projekt står det att projekten främst ska tillämpa 

erfarenhetsåterföring. Detta eftersom det är naturligt att mycket av den praktiska kunnigheten 

kopplat till utförande av uppdrag finns hos projekten. Spridning av erfarenheter mellan 

projekt medför en särskild utmaning eftersom projekten är stora, kostsamma och ofta 

befinner sig i olika faser samt att lösningarna måste vara anpassade efter uppdraget. Det 

gemensamma IT-verktyget C2 fungerar som en plattform för att sprida erfarenheter i hela 

organisationen. 

 

Behn (2003) beskriver att en förutsättning för förbättring av prestation är att slutsatser från 

mätningar bearbetas. I Trafikverket finns genomgående arbetssätt för att sålla ut aktuella och 

kritiska områden som kräver fokus av åtgärder eller förbättringar. Detta arbetssätt visar sig 

dels i användningen av styrkort, och dels i sorteringen av mått på strategisk nivå, kontrollnivå 

samt analysnivå.!  
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6. Diskussion och slutsats 
Nedan följer en diskussion kring utmaningar för Trafikverket i mätning och styrning av mål. 

Av allt att döma är mål som är lättast att följa upp i en stor offentlig organisation som 

Trafikverket mål som är kontrollerbara, kvantifierbara och har tydliga kopplingar till 

politiska inriktningar. Så enkel är dock sällan verkligheten. Under studien har det observerats 

ett antal utmaningar som Trafikverket står inför vid mätning och styrning av mål. Dessa 

utmaningar är karaktäriserande för Trafikverket, och många av dessa svårigheter grundar sig i 

att organisationen tillhör offentlig sektor. 

 

För det första är Trafikverket en stor och geografiskt utspridd organisation. För 

prestationsmätningen medför det svårigheter att samla in mätdata från många personer från 

olika platser i Sverige. Det kan också leda till att de som rapporterar upplever en brist på 

återkoppling av rapportering av styrkortsmål och annat som rapporterats in i system, trots att 

övrig kommunikation fungerar bra. För styrningen av en stor organisation krävs det enligt 

Trafikverkets dokumentation effektiva och ändamålsenliga delegeringar så att kontrollen når 

ut till alla enheter. 

 

För det andra är verksamhetsområdet Stora projekt starkt präglat av projektformerna och 

faserna. För prestationsmätningen innebär det att styrkortsmålen som verksamheten får ålagd 

inte alltid är helt anpassade. Gällande styrningen är själva målformuleringen en utmaning. 

Det är också svårt att bevara och direkt överföra kunskaper och erfarenheter, eftersom det 

sällan finns fler än ett projekt som befinner sig i samma fas. 

 

För det tredje finns många olika typer av mål med varierande tidsperspektiv. Enligt Sjöholm 

(1990) är ett karaktärsdrag för verksamhet i offentlig sektor att målen är komplexa. En statlig 

myndighet måste dessutom ha ett särskilt förhållningssätt mot exempelvis lagar och 

förordningar. Intervjupersonerna vittnar om att de har flertalet typer av mål att förhålla sig till 

och att de har många rapportverktyg att fylla i. Vidare  framkom det i intervjuerna att 

Trafikverkets breda målbild ibland kan orsaka målkonflikter. En god prestation i ena målet, 

kan generera ett sämre resultat i det andra, vilket exemplifieras genom målen för ökad 

punktlighet i tågtrafiken samtidigt som det finns ökade underhållsbehov. För att förhindra att 

målkonflikter uppstår finns det ett dokumenterat arbetssätt för att analysera konfliktpunkter i 

samband med fastställande av styrkortsmål. Något som kan minska risken för målkonflikter 
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är att målen sållas ut för varje nedåtstigande nivå i organisationen, så att mål som inte är 

relevanta rensas bort. En sortering i tre nivåer av strategiska mått har en funktion för att 

förtydliga för de anställda vilka delar av verksamheten som är kritisk. En konsekvens av den 

komplicerade målbilden är dock att många styrformer måste tillämpas parallellt vilket ger 

många styrsignaler till organisationen. 

 

För det fjärde finns det mål som Trafikverket saknar direkt kontroll över, men som ändå är 

högst väsentliga. Detta är en konsekvens av projektens storlek och sektortillhörighet I 

prestationsmätningen kan det vara frustrerande att ha ansvar för mål som exempelvis har att 

göra med byggentreprenörernas arbete. Styrningen av sådana mål sker genom kravsättning 

innan upphandlingen. 

 

För det femte har Trafikverket externa faktorer som påverkar organisationen och som 

innebär osäkerheter. Det kan exempelvis handla om skiftningar av politiska mål, vilka Swee 

(2012) skriver kan vara svåra att mäta hur de uppfylls. Andra faktorer som miljödomar eller 

överklaganden kan innebära omfattande måljusteringar. 

6.1 Slutsatser 
Trafikverkets syfte med att mäta prestationer är att kontrollera att projektmål och de 

övergripande strategiska målen uppfylls inom organisationen. Inom organisationen är 

hantering av avvikelser i projekt, mätning av strategiska mål samt mätning av 

medarbetarperspektiv högt värderade. Det finns många verktyg och arbetssätt för mätning av 

strategiska mål och projektmål. Dock upplevs svårigheter kring mätning av 

medarbetarperspektiv. Det förefaller även finnas utvecklingsmöjligheter inom  

verksamhetsområdet gällande den befintliga användningen av erfarenhetsåterföring i syfte att 

skapa en lärande organisation. 

 

I uppsatsen ställdes en fråga kring i vilket styrningssyfte som Trafikverket använder 

information från prestationsmätningar. Utifrån Behns (2003) åtta ändamål för tillämpning av 

prestationsinformation i styrning finns det starkast underlag på att prestationsinformation i 

Trafikverket används till utvärdering, kontroll, motivation, framhävning av framgångar samt 

förbättring. Prestationsinformation används också till lärande och motivation, men som 

tidigare nämnt finns viss utvecklingspotential vad gäller erfarenhetsåterföring och verktyg för 

mätning av kvalitativa parametrar. 
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Den tredje frågeställningen gällde vilka utmaningar som verksamhetsområdet Stora projekt 

ställs inför i sitt arbete med mätning och styrning av prestationer. Resultat från 

undersökningen antyder att svar på denna fråga är att Trafikverket är en stor och geografiskt 

utspridd organisation, verksamhetsområdet är starkt präglat av projektformen och 

projektfaserna, det finns många olika typer av mål med varierande tidsperspektiv samt mål 

som Trafikverket saknar direkt kontroll över. Dessutom måste organisationen förhålla sig till 

externa faktorer såsom politik, i mätning och styrning av mål. Detta är några av de 

svårigheter som observerats i fallstudien av Trafikverket gällande mätning och styrning av 

prestationer. 

6.2 Vidare forskning 

Studien i denna uppsats har avgränsats till verksamhetsområdet Stora projekt inom 

Trafikverket. I en utökad studie skulle fler verksamhetsområden inom Trafikverket kunna 

inkluderas, exempelvis för att ge en fullständig bild av hur erfarenhetsåterföring 

implementerats i praktiken i hela Trafikverket. Observationer från denna studie indikerar på 

svårigheter att mäta mål kopplat till medarbetarperspektiv. Denna mätning av kvalitativa, 

svårkvantifierade parametrar, eller andra teman kring mätning och styrning av prestationer, 

skulle kunna studeras i en komparativ studie av Trafikverket och andra svenska myndigheter. 

En sådan studie skulle ge möjlighet till jämförelser och observationer av arbetssätt kopplat till 

specifika offentliga uppdrag och åtaganden.!
 
  



! 46 

Källförteckning 
Ammons, D.N. & Rivenbark, W.C. 2008. “Factors influencing the use of performance data to 
improve municipal services: evidence from the North Carolina Benchmarking Project”, 
Public Administration Review, vol. 68, nr. 2, ss. 304-318. 
 
Anthony, R.N. & Govindarajan, V. 2007. Management control systems. Singapore: McGraw 
Hill. 
 
Banker, R.D., Potter, G. & Srinivasan, D. 2000. “An empirical investigation of an incentive 
plan that includes nonfinancial performance measures”, The Accounting Review, vol. 75, nr. 
1, ss. 65-92. 
 
Behn, R.D. 2003. “Why measure performance? Different purposes require different 
measures”, Public Administration Review, vol. 63, nr. 5, ss. 586-606. 
 
Blumer, H. 1954. “What is wrong with social theory?”, American Sociological Review, vol. 
19, nr. 1, ss. 3-12. 
 
Bryman, A. & Bell, E. 2011. Business research methods. Tredje upplagan. Italien: Oxford 
University Press. 
 
Buschor, E. 2013. “Performance management in the public sector: past, current and future 
trends”, Tékhne, vol. 11, nr. 1, ss. 4-9. 
 
De Lancer Julnes, P. “Performance measurement - an effective tool for government 
accountability? The debate goes on”, Evaluation, vol. 12, nr. 2, ss. 219-235. 
 
Dransfield, R. 2000. Human resource management. Storbritannien: Heinemann Educational 
Publishers. 
 
Fryer, K.J., Antony, J. & Douglas, A. 2007. "Critical success factors of continuous 
improvement in the public sector: a literature review and some key findings", The TQM 
Magazine, vol. 19, nr. 5, ss. 497-517. 
 
Fryer, K., Antony, J. & Ogden, S. 2009. “Performance management in the public sector”, 
International Journal of Public Sector Mangamement, vol. 22, nr. 5, ss. 478-498. 
 
Galetzka, M., Gelders, D., Verckens, J.P. & Seydel, E. 2008. "Transparency and performance 
communication: a case study of Dutch railways", Corporate Communications: An 
International Journal, vol. 13, nr. 4, ss. 433-447. 
 
Guilfoyle, S. 2012. “On target? - Public sector performance management: recurrent themes 
consequences and questions”, Policing: A Journal of Policy and Practice, vol. 6, nr. 3, ss. 
250-260. 
 
Heinrich, C.J. 2002. “Outcomes-based performance management in the public sector: 
implications for government accountability and effectiveness”, Public Administration 
Review, vol. 62, nr. 6, ss. 712-725. 



! 47 

Heinrich, C.J. 2012. “Measuring public sector performance and effectiveness” i G. Peters, & 
J. Pierre (red). The SAGE handbook of public administration. Andra upplagan. London: 
SAGE Publications Ltd. 
 
Hood, C., Rothstein, H. & Baldwin, R. 2001. The Government of risk, understanding risk 
regulation regimes. Oxford: Oxford University Press. 
 
Jensen Kjaer, M. 1991. Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Andra 
upplagan. Köpenhamn: Socialforskningsinstituttet. 
 
Kaplan, R.S. & Norton, D.P. 1992. “The balanced scorecard - measures that drive 
performance”, Harvard Business Review, vol. 70, nr. 1, ss. 71-79. 
 
Kvale, S. 1996. Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand 
Oaks, Kalifornien: SAGE Publications. 
 
Lebas, M.J. 1995. “Performance measurement and performance management”, International 
Journal of Production Economics, vol. 41, nr 1-3, ss. 23-35. 
 
Neely, A., Gregory, M. & Platts, K. 2005. "Performance measurement system design", 
International Journal of Operations & Production Management, vol. 25, nr. 12, ss. 1228-
1263. 
 
Nicholson-Crotty, S., Theobald, N.A. & Nicholson-Crotty, J. 2006. “Disparate measures: 
public managers and performance-measurement strategies”, Public Administration Review, 
vol. 66, nr. 1, ss. 101-113. 
 
Rantanen, H., Kulmala, H.I., Lönnqvist, H. & Kujansivu, P. 2007, "Performance 
measurement systems in the Finnish public sector", International Journal of Public Sector 
Management, vol. 20, nr. 5, ss. 415-433. 
 
Scott, J. 1990. A matter of record: documentary sources in social research. Cambridge: 
Polity Press. 
 
Sjöblom, S. 1990. Produktivitet och effektivitet i offentlig sektor - perspektiv och problem, 
rapport nr. 3, Åbo Akademi. Åbo: Åbo Akademi. 
 
Sparrow, M.K. 2015. Rapport inom temat “New perspectives in policing”, “Measuring 
performance in a modern police organization”, Harvard Kennedy School, mars. 
 
Swee, C.G. 2012. "Making performance measurement systems more effective in public 
sector organizations", Measuring Business Excellence, vol. 16, nr. 1, ss. 31-42. 
 
Tangen, S. 2004. "Evaluation and revision of performance measurement system", 
doktorsavhandling, Kungliga tekniska högskolan. Sverige: Kungliga tekniska högskolan. 
 
Trafikverket. 2011. Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021. Internt dokument, 
TDOK 2011:478. Version 1.0. 
Trafikverket. 2013a. Trafikverkets verksamhetsplan 2014-2016. TRV 2013/22332. 
 



! 48 

Trafikverket, 2013b. Arbetsordning VO Stora projekt. Internt dokument, TDOK: 2010:60. 
Version 5.0. 
 
Trafikverket. 2013c. Riktlinje, styrkortsmodell. Internt dokument, TDOK 2010:265. Version 
5.0. 
 
Trafikverket. 2013d. “Projekt bygger på kommunikation”, Trafikverkets interna 
personaltidning iTrafik, nr. 6.2013, ss. 20-22. 
 
Trafikverket. 2014a. Trafikverkets styrformer. Internt dokument, TDOK 2012:42. Version 
3.0. 
 
Trafikverket. 2014b. Stora projekts strategier på 10 minuter. Broschyr. Version 2.0. 
Trafikverket, Borlänge. 
 
Trafikverket. 2014c. CF IT Intern Månadsrapport, september 2014. Intern rapport. Version 
0.1. 
 
Trafikverket. 2014d. “Följa upp och återkoppla”. Beskrivning från Trafikverkets intranät. 
Hämtad 15 maj, 2015. 
 
Trafikverket. 2014e. “Följa upp, utvärdera och agera”. Beskrivning från Trafikverkets 
intranät. Hämtad 15 maj, 2015. 
 
Trafikverket. 2014f. Skriftliga delegeringar - beskrivning av principer. Internt dokument, 
TDOK 2012:1030. Version 2.0. 
 
Trafikverket. 2015a. “Korta fakta om Trafikverket”. Hämtad 30 mars, 2015 från: 
http://www.trafikverket.se/Om4Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta4om4
Trafikverket/ 
 
Trafikverket. 2015b. “Organisation”. Hämtad 30 mars, 2015 från: 
http://www.trafikverket.se/Om4Trafikverket/Trafikverket/Organisation/ 
 
Trafikverket. 2015c. PR Controller nätverksmöte i Bromma 8-9 april. Intern PowerPoint-
presentation. 
 
Trafikverket. 2015d. Månadsrapport VO Stora projekt Februari 2015. Intern rapport. 
 
Trafikverket. 2015e. Verksamhetsuppföljning Förbifart Stockholm rapporterad februari 
2015. Intern rapport. 
 
Van Dooren, W., Bouckaert, G. & Halligan, J. 2010. Performance mangagement in the public 
sector. New York: Routledge. 
 
Van Helden, G.J. & Reichart, C. 2013. “A meta-review of public sector performance 
management research”, Tékhne, vol. 11, nr. 1, ss. 10-20. 
 
Van Thiel, S. & Leeuw, F.L. 2002. “The performance paradox in the public sector”, Public 
Performance & Management Review, vol. 25, nr. 3, ss. 267-281. 



! 49 

 
Wilson, C., Hagarty, D. & Gauthier, J. 2004. "Results using the balanced scorecard in the 
public sector", Journal of Corporate Real Estate, vol. 6, nr. 1, ss. 53-64. 
 
Yin, R.K. 2009. Case study research: design and methods. Fjärde upplagan. USA: SAGE 
Publications, Inc. 
 
Yusuf, J.E. & Leavitt, W.M. 2014. “The case for performance management in public works 
and infrastructure”, Public Works Management & Policy, vol. 19, nr. 3, ss. 204-218. 
 
Intervjuer 
 
Brynielsson, F., Enhetschef på verksamhetsområdet Stora projekt, Solna, 5 maj, 2015, 
Trafikverket, Stockholm. Personlig intervju. 
 
Eriksson, V., Ekonomiansvarig i projekt Ostlänken, Solna, 23 april, 2015, Trafikverket, 
Solna. Personlig intervju. 
 
Grummas Granström, P.O., Koncerncontroller på centrala funktionen Ekonomi och styrning, 
Borlänge, 22 april, 2015, Trafikverket, Borlänge. Personlig intervju. 
 
Hård af Segerstad, K., Biträdande ledare för projektstöd i projekt E4 Förbifart Stockholm, 
Sundbyberg, 5 maj, 2015, Trafikverket, Sundbyberg. Personlig intervju. 
 
Larsson, G., Verksamhetscontroller i projekt E4 Förbifart Stockholm, Sundbyberg, 5 maj, 
2015, Trafikverket, Sundbyberg. Personlig intervju. 
 
Wikström, E., Stabschef i projekt Ostlänken, Solna, 23 april, 2015, Trafikverket, Solna. 
Personlig intervju. 
  



! 50 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledande frågor 
Kan du berätta vem du är och vad du arbetar med? 
!
Ni på Trafikverket har en uttalad resultatkultur, men vad innebär en resultatinriktad kultur för 
dig? 
!
Hur påverkar arbetet med måluppfyllelse ditt dagliga arbetssätt? 

• Hur ofta rapporteras mål in? Vad är rutinen? 
 
Huvudfrågor 
Tycker du att ert sätt att mäta uppfyllelse av mål kan begränsa nytänkande? 
 
Hur upplever du att förhållandet ser ut mellan arbetet ni lägger på planering av verksamhet 
jämfört med uppföljning av den? 
 
Hur hanterar Trafikverket utfallet från mätningar av måluppfyllelse? (Vart tar informationen 
vägen?) 

• Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring? 
 

Har du upplevt några skillnader i målinriktning på olika nivåer i organisationen? Det vill säga 
att ni upplever att det finns konflikter mellan målen på de olika nivåerna och att de inte 
stämmer överens. 
 
Ser du några brister i arbetssättet för måluppföljning? 
!
Hur utvärderar ni själva systemet för att mäta måluppfyllelse? 

• Kan medarbetare lämna förslag på att förbättra det arbetssättet?  
 
Vilka resultat i er verksamhet anser du vara viktigast att mäta? 
!
Vad tycker du är huvudsyftet med att mäta måluppfyllelse? 
!
Hur hanterar ni mål som är svåra att mäta? 

• Hur ser man till att de blir uppfyllda? 
• Är det något som du skulle vilja mäta men som du inte har verktyg för att kunna 

mäta? 
 
Avslutande frågor 
Hur påverkar det faktum att ni är en offentlig organisation, vilka speciella utmaningar står ni 
inför när ni ska mäta er måluppfyllelse och era resultat? 
!
Är det någon del av det här ämnet ni tycker vi har missat att beröra under intervjun? 
!
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Bilaga 2 - Frågor i kompletterande mejlintervju 
!

1. Finns det några tillfällen för att dela erfarenhetsåterföring i samband med att 
projekten går in i en ny fas? Exempelvis när ett projekt går från planeringsfas till 
projekteringsfas, eller från projekteringsfas till byggfas. 

2. Har ni upplevt några brister eller upprepanden av misstag som hade kunnat undvikas 
om erfarenheter från ert eget projekt eller andra projekt hade lyfts? 

3. Har ni upplevt att erfarenhetsåterföring har underlättat arbetet i ert nuvarande projekt? 
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Bilaga 3 - Detaljerad organisationskarta 

 

Figur 1: Detaljerad organisationskarta över Trafikverket och Stora projekt, författarnas 
konstruktion. 
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Bilaga 4 - Teoretisk beskrivning av balanserade styrkort 
Det balanserade styrkortet är modell initierad av Kaplan och Norton 1992. Traditionella 

prestationsmätningssystem har varit inriktade på att kontrollera och påverka de anställdas 

beteende och handlingar. Det balanserade styrkortet sätter däremot strategi och visioner i 

fokus och på så sätt kommer de anställda att anpassa sina handlingar därefter för att nå dessa 

mål. Balanserade styrkort är en mängd av mätinstrument som tillsammans ger ledare en 

snabb överblick av verksamheten. Styrkorten inkluderar både finansiella och icke-finansiella 

prestationsmätningsindikatorer (Marr & Creelman, 2014; Kaplan & Norton, 1992) såsom 

kundnöjdhet, interna processer och verksamheter kopplade till innovation och förbättring 

(Kaplan & Norton, 1992). 

Genom styrkorten kan ledare se organisationen utifrån fyra perspektiv; kundperspektiv, 

internt affärsperspektiv, innovation- och lärandeperspektiv samt finansiellt perspektiv. 

Kaplan och Norton (1992) motiverar sin modell genom att hänvisa till den komplexa 

uppgiften att leda företag. Wilson et al. (2004) skriver att syftet med dessa fyra perspektiv i 

styrkorten är att få en likformig fördelning av prestationsmätningsfaktorerna. 

 

Figur 1: Översättning av Kaplan och Nortons (1992) bild av balanserade styrkort. 
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Balanserade styrkort har visat sig vara användbart för många typer av organisationer, privata 

så väl som offentliga, då det ger ett ramverk för organisationen att övervaka och påverka hur 

verksamma sina strategier har varit (Wilson et al., 2004). Som tidigare nämnt är ofta 

målsättningar för offentliga organisationer komplexa (Sjöblom, 1990), och ju mindre 

konkreta organisationens mål är, desto svårare blir appliceringen av styrkortsmodellen enligt 

Wilson et al. (2004). Samband mellan orsak och verkan i aktiviteter, produkter och önskade 

utfall är inte alltid linjära, och flera aktiviteter kan bidra till ett enda önskat utfall. Om de 

önskade utfallen inte är klart formulerade i mätbara termer, kommer 

prestationsmätningssystemet att främst generera information på en operationell nivå. Då blir 

prestationsmätningssystemet inte användbart för att mäta hur väl organisationens strategier 

har varit lyckade (Wilson et al., 2004). 

Kaplan och Norton (1992) menar att användningen av balanserade styrkort minskar 

överbelastningen av information genom att begränsa hur många mätinstrument som används, 

medan Wilson et al. (2004) menar att ett vanligt misstag i användningen av styrkort är att 

styrkorten får rollen som en rapporteringsmekanism, som leder till att organisationsledningen 

får för många prestationsmätningsindikatorer och det blir svårt att fokusera på den kritiska 

informationen. Vidare menar Wilson et al. (2004) att styrkortet främst bör ses som 

nyckelverktyg i ledningen för att berätta hur strategiimplementeringen har gått till. 

Balanserade styrkort i offentlig sektor 

Offentliga organisationer bör börja med att identifiera ett övergripande mål för sitt uppdrag i 

toppen av styrkortet. Underliggande mål får vara orienterade direkt mot att nå detta mål. Vad 

gäller användning av styrkort i offentlig sektor bör kundperspektivet och det finansiella 

perspektivet justeras något jämfört med styrkort i privat verksamhet. För en offentlig 

organisation fungerar de finansiella aspekterna inte som ett mål utan snarare som en 

begränsning av rörelseutrymmet genom en förordnad budget. Framgång i en offentlig 

organisation kan inte mätas enbart genom att titta på hur väl budget har följts, eftersom hur 

väl det samhälleliga uppdraget blivit utfört samtidigt måste beaktas. Dessutom är det svårt att 

finansiellt värdera ökad samhällsnytta. Kundperspektivet bör vara i termer av värdeskapande 

för medborgare, och även detta är svårt att mäta. Även återkopplingen till uppdragsgivaren 

kan ses som en kundrelation. På lång sikt kommer politiska beslutsfattare och invånare att 

utvärdera nyttan av produkterna mot kostnaden av verksamheten (Kaplan, 1999). Figur 4 

visar en modifierad styrkortsmodell för offentlig sektor, där styrkorten för perspektivet mot 
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kund och finansiell prestation har kombinerats till tre områden; kostnad, värdeskapande och 

förtroende från uppdragsgivaren. 

 

Figur 2: Översättning av Kaplans (1999) bild av balanserade styrkort i offentlig sektor. 
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Bilaga 5 - Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 
De strategiska utmaningarna omfattar inte hela Trafikverkets verksamhet, utan betonar enbart 

ett antal större områden som bedöms vara kritiska. De strategiska utmaningarna är högsta 

ledningens redskap för att besluta om den långsiktiga inriktningen på Trafikverkets 

verksamhet, och utmaningarna är en del av mål- och resultatstyrningen i både det långa och 

det korta perspektivet (Trafikverket, 2011). 

 

De fyra första utmaningarna för 2012-2021 är inriktade på resultat i transportsystemet 

(Trafikverket, 2011) och lyder; ett energieffektivt transportsystem, väl fungerande resor och 

transporter i storstadsregionerna, effektiva transportkedjor för näringslivet samt robust och 

tillförlitlig infrastruktur (Trafikverket, 2012). De två sista, mer nytta för pengarna och 

Trafikverket - en modern myndighet (Trafikverket, 2012) gäller utvecklingen av kultur och 

interna arbetssätt för att ge goda förutsättningar att genomföra uppdraget på ett effektivt, 

engagerat och innovativt sätt (Trafikverket, 2011). 
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Bilaga 6 - Trafikverkets styrkort 2014-2016 

 
Figur 1: Trafikverkets styrkort 2014-2016 (Trafikverket, 2013a). 
  

 
 

Bilaga 2: Trafikverkets styrkort 2014-2016 
Vision: 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 

Uppdragsgivare 
Utsläppen av växthusgaser i transportsektorn 
ska som ett resultat av Trafikverkets insatser 
minska med minst  
* 42 000 ton CO2e 2014 
* 42 000 ton CO2e 2015 
* 42 000 ton CO2e 2016 

Trafikverket ska genomföra 
trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga 
järnvägsvägnätet som ger en teoretisk effekt 
att antalet dödade i transportsystemet 
minskar med minst 
* 6,5 st 2014 
* 6,5 st 2015  
* 6,5 st 2016 

Trafikverket ska genomföra 
trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga 
vägnätet som ger en teoretisk effekt att 
antalet dödade i transportsystemet minskar 
med minst 
* 5,0 st 2014 
* 6,5 st 2015 
* 8,0 st 2016 

Kund 
Punktligheten (rt +5) ska öka till minst 
* 91 % 2014 
* 92 % 2015 
* 93 % 2016 
 
Fordonstimmar till följd av totalstopp i 
storstadsvägnätet ska minska till högst 
* 90 000 timmar 2014 
* 85 000 timmar 2015 
* 80 000 timmar 2016 

Andelen resenärer på järnväg som anser att 
trafikinformationen vid störningar är 
acceptabel eller bra ska öka till minst 
* 70 % 2014 
* 72 % 2015 
* 74 % 2016 
 
Andelen vägarbeten där informationen i 
trafikinformationstjänster är i 
överensstämmelse med utfört arbete på 
vägnätet ska uppgå till minst  
* 75 % 2014  
* 80 % 2015 
* 85 % 2016 

Allmänhetens attityd till Trafikverket ska 
under perioden 2014-2016 förbättras och 
utifrån en årlig Public Image mätning med 
skala -2 – +2 uppgå till minst  
* 0,4 2014  
* 0,5 2015  
* 0,5 2016 

Ekonomi 
Brutto frigjorda medel (inkl. ack. värden från 
2010) ska genom interna effektiviseringar 
uppgå till minst 
* 2 430 mnkr 2014 
 
Avvikelse mellan januariprognos och årsutfall 
av anslag på totalnivå ska uppgå till högst 
* 3,0 % 2014 
* 2,5 % 2015 
* 2,0 % 2016 

Frigjorda medel (inkl. ack. värden från 2012) 
genom ökad produktivitet och innovation i 
anläggningsbranschen 
ska under perioden 2012-2014 uppgå till 
minst 
* 3 000 mnkr 2014 

Andelen kontrakterad volym nystarter med 
nya affärsformer ska öka till minst 
* 40 % 2014 
* 50 % 2015 
* 60 % 2016 

Arbetssätt 
Andel objekt som vunnit laga kraft i den 
årligen inlämnade ekonomiska planen år 1-3 
ska öka till minst 
* 20 % 2014 
* 50 % 2015 
* 90 % 2016 

Andelen arbetsplatser på väg och järnväg 
med godkänt resultat vid genomförda 
arbetsplatskontroller ska öka till minst 
* 90 % 2014 
* 92 % 2015 
* 95 % 2016 

Medarbetare 
Minst 90 % av framtagna åtgärder ska 
genomföras under 2014 i syfte att uppnå ett 
MMI på minst 63 2015 
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Trafikverkets styrkortsmodell beskrivs i figur 2, och består av ett ramverk innehållande fem 

steg för framtagning av styrkort; krav, behov och förutsättningar, strategiska mål, kritiska 

framgångsfaktorer, resultatmål och mått samt aktiviteter. 

Figur 2: Framtagande av styrkort på Trafikverket, författarnas konstruktion (Trafikverket, 
2013b) 
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