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Sammanfattning 

Prestationsmätning förekommer i de flesta företagen och nyckeltal är mått på de 

prestationer som mäts. Studiens syfte är att undersöka vilka nyckeltal som används 

och hur dessa utgör en del av styrningen i två olika företag inom samma bransch. 

Den bransch som har valts att studeras i denna uppsats är fordonsindustrin och de två 

företag som har valts är lastbilstillverkare. En del av syftet är att identifiera likheter 

och skillnader i användningen av nyckeltal i de olika företagen. Denna studies 

problemformuleringar är:   

   

 Vilka nyckeltal används i kärnprocessen hos lastbilstillverkarna? 

 På vilka sätt utgör dessa mått en del av företagens styrning?  

Metod: I denna uppsats används både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den 

kvalitativa metoden som används är i form av intervjuer. Intervjuerna är 

semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren utgår från ett frågeformulär och 

respondenterna besvara frågorna fritt. Till dokumentstudien som handlar om att 

studera vilka nyckeltal som presenteras i respektive företags årsredovisning, för år 

2014 används en kvantitativ forskningsmetod. 

 

Teori: Teorier kring nyckeltal, prestationsmätning och styrning är de teorierna som 

används i denna studien.  

 

Empiri: De fallföretag som valts till studien är två företag som är verksamma i 

fordonsindustrin ibland annat Sverige, en bransch av stor betydelse för svensk 

export. Denna bransch är konkurrentutsatt och fallföretagen är konkurrenter. För att 

uppnå syftet med studien har en semistrukturerad intervju med respektive företag 

genomförts. Intervjuerna är utformade och utförda för att få en djupare förståelse för 

vilka nyckeltal som används samt hur dessa påverkar styrningen i fallföretagen. Som 

ett komplement till intervjuerna gjordes en dokumentstudie för att få ytterligare 

information och förståelse om vilka nyckeltal som används i respektive företag. 

Utifrån informationen som samlats in genom intervjuerna och dokumentstudien 

jämfördes fallföretagen för att se likheter och skillnader mellan företagen. 

 

Slutsats: Undersökningen visade att fallföretagen har samma vision. I företagen 

används både finansiella och icke finansiella nyckeltal. En del av nyckeltalen är 

liknande i båda företagen men det förkommer även nyckeltal som skiljer sig mellan 

fallföretagen, även om visionen är densamma. Det balanserade styrkortet är ett 

styrverktyg som används i företagen. I det balanserade styrkortet delas nyckeltalen in 

i olika perspektiv. Den största skillnaden som visats i denna undersökning är att 

målen för respektive nyckeltal tas fram på olika sätt i fallföretagen. Slutsatsen är att 

två företag med samma vision arbetar mot sitt mål på olika sätt. 

     

Nyckelord: Prestationsmätning, Nyckeltal, Styrning, Styrmix, Balanserat styrkort 



 

 

Abstract 

Performance measurement is an instrument that exists in most companies, a key 

indicator are a tool which value are decided by performance that is measured within the 

company. There are two different types of key indicators, financial and nonfinancial. 

The objective of this study is to investigate which of these key indicators that are used 

in the core process of each company and also how they influence the management. The 

two selected companies in this study are active in the same branch and are competing 

with one another. In the theoretical part of this study performance measurement, key 

indicators and management are in focus. A qualitative study that has been used is by 

semi-structured interviews. The interviews were conducted with respondents from the 

respective case companies. Also a documentary study was done by collecting data from 

the financial statements for the year 2014. The data that was gathered from the 

interviews and the document study are presented in the empirical section of this study. 

The results show that both companies are sharing the same vision and uses both 

financial and nonfinancial key indicators. In their management both companies uses the 

balanced scorecard, which is a hybrid model that is used as a management tool. 

 

Keywords:  Performance measurement, key performance indicators, control, control 

systems, balanced scorecard.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund   

Sverige är idag ett av de länderna i världen som är mest beroende av export 

(Ekonomifakta 2015a). Landets totala bruttonationalprodukt (BNP) består till 45 

procent av export och är därför grunden i den välfärd som finns och som fortfarande 

byggs upp i Sverige idag. Anledningen till att landet exporterar mycket varor och 

tjänster är för att det finns överskott av en del råvaror såsom till exempel skog. Två 

tredjedelar av allt som exporteras är varuexport och en tredjedel är tjänsteexport. Det 

som gör att Sverige är beroende av sin export är att det finns ett överskott när det gäller 

utrikeshandel i landet. Överskottet utgörs av skillnaden mellan import och export för 

både varor och tjänster. Sverige har den sjätte största andel av BNP som består av 

export bland alla OECD- länderna och det är en anledning till att exporten är viktig i 

Sverige. Economic Co-operation and Development (OECD) är en organisation 

bestående av 30 länder och organisationen fungerar som ett forum där utbyte av 

erfarenheter och idéer sker mellan medlemsländerna. Denna organisation bygger på 

samarbete mellan regeringar i industriländer med demokrati och marknadsekonomi 

(Riksbanken 2012). Tillväxten i Sverige skulle sjunka om efterfrågan på varor och 

tjänster från andra länder minskar (Ekonomifakta 2015a).      

 

Den största delen av landets varuexport består av industrivaror såsom fordon, maskiner 

och skogsindustriprodukter (Ekonomifakta 2015b). Fordonsindustrin i Sverige 

exporterar till ett värde av 180 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 12 procent av 

hela landets totala export. Sverige är ett mindre land men ses som unikt då tre av de 

världsledande företagen inom fordonsindustrin kommer från Sverige. Dessa företag är 

Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personbilar. Scania och Volvo Lastvagnar 

tillverkar så kallade tunga fordon till exempel lastbilar. Den bransch som idag är 

viktigast i svenska näringslivet är fordonsindustrin och just denna bransch påverkar hela 

landets ekonomiska utveckling (FKG 2015). 

 

I exportföretagen och även i andra företag är styrningen en viktig del. Enligt Nilsson, 

Olve och Parment (2010)   handlar styrning om att påverka medarbetares beteende. En 

typ av styrning är ekonomistyrning och just denna typ används för att formulera samt 

implementera strategier i en organisation. Kombinationer av styrningar som används i 

organisationer kallas för styrmix, det viktiga med en styrmix är att de styrningar som 

ingår i styrmixen bör passa ihop och stärka varandra. Malmi och Brown (2008) betonar 

att styrmixen innehåller fem typer av styrningar, dessa infattar planering, kulturstyrning, 

cybernetisk styrning, belöningar och bonusar samt administrativ styrning (Malmi & 

Brown).  
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En del av den cybernetiska styrningen är prestationsmätning (Malmi & Brown 2008). 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) ägnar många företag mycket tid till att mäta 

olika prestationer i verksamheten. Med prestationsmätning menas mätning av 

prestationer i organisationen. De mått som sätts på prestationer som är viktiga kallas 

nyckeltal. Nyckeltal kan vara både finansiella och icke finansiella. Rörlig kostnad per 

enhet är ett exempel på ett finansiellt nyckeltal. Ett exempel på ett icke finansiellt 

nyckeltal är antal felaktiga produkter (Ax et al 2009).  

1.2 Problematisering 

En typ av styrning som används i organisationer är ekonomistyrningen. Enligt Malmi 

och Brown (2008) bör ekonomstyrningen ses som ett styrpaket som består av olika 

typer av styrverktyg. En av de fem delarna som finns i Malmi och Browns styrpaket är 

den cybernetiska styrningen som innehåller information som finansiella och icke 

finansiella nyckeltal, hybrida modeller som bygger på båda typerna av nyckeltal samt 

prestationsmätning. Prestationsmätningen handlar om att företag mäter de 

prestationerna som behövs för att företagets mål ska uppnås (Ax et al 2009).  I 

prestationsmätningen används nyckeltal som är ett mått på viktiga prestationer i 

organisationen.  

 

Nyckeltalen kan vara finansiella och icke finansiella. Ax et al menar att finansiella 

nyckeltal har dominerat i praktiken men på senare tid har användandet av icke 

finansiella nyckeltal ökat. Anledningen till att användandet av icke finansiella nyckeltal 

har ökat är att det finns en del svagheter med användning av finansiella nyckeltal. Att 

nyckeltal med finansiell karaktär ger för lite information om framtida värden är en av 

svagheterna. En annan svaghet är att dessa nyckeltal inte inkluderar aspekter på 

företagets agerande med sin omvärld. Målen på nyckeltalen är delmål som bryts ned 

från huvudmålen. Delmålen har sin utgångspunkt i företagets strategi som beskriver hur 

företagets vision och andra mål ska uppnås.  

 

Gambola och Ketz (1983) har genomfört en studie som visar att det finns skillnader och 

en del likheter i användning av nyckeltal i branscherna detaljhandel och 

tillverkningsföretag. Frågan är om det finns skillnader och likheter mellan användandet 

av nyckeltal i två olika företag som är verksamma inom samma bransch. Därför är det 

av intresse att studera vilka nyckeltal som används i företagen samt hur dessa utgör en 

del av styrningen, samt om det finns likheter och skillnader mellan företagen när det 

gäller användning av nyckeltalen i styrningen(Ax et al 2009).       
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1.3 Problemformulering 

 Vilka nyckeltal används i kärnprocessen hos lastbilstillverkarna? 

 På vilka sätt utgör dessa mått en del av företagens styrning?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka nyckeltal organisationerna använder i sina 

kärnprocesser, samt att studera på vilket sätt dessa är en del av styrningen i 

organisationerna. Vidare identifieras likheter och skillnader i vilka nyckeltal som 

används och hur dessa används i styrningen.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 

I andra kapitlet beskrivs den metod som valts till studien. Val av respondenter till 

intervjuerna redogörs också i kapitlet. Avslutningsvis beskrivs vad analysen i uppsatsen 

ska innehålla. 

 

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet redogörs för studiens teoretiska referensram. Målet med den 

teoretiska referensramen är att ge läsaren en förståelse kring uppsatsens ämne. Teorier 

kring nyckeltal, prestationsmätning och styrsystem presenteras i kapitlet. Kapitlet knyts 

ihop med en sammanfattning av teorierna kring nyckeltal, prestationsmätning och 

styrning i organisationer.  

 

Kapitel 4 

I fjärde kapitlet presenteras resultatet av den data som samlats in genom intervjuerna 

och dokumentstudien. Avsnittet inleds med en redogörelse för vilka nyckeltal som 

används i företagen. Efter det beskrivs hur prestationsmätningen kopplas till styrningen 

i de företagen som studerats. Två tabeller har också gjorts i avsnittet för att tydliggöra 

vilka nyckeltal som används i respektive organisation. Kapitlet hänvisar även till bilagor 

som informerar och förklarar frågeställningarna som används i intervjuerna, samt 

definition av nyckeltalen som presenteras i tabellerna. 

 

Kapitel 5 

I femte kapitlet presenteras en analys som gjorts genom att koppla den teoretiska 

referensramen till resultatet som undersökningen gav. I analysen jämförs fallföretagen 

för att hitta likheter och skillnader mellan organisationerna. 

 

Kapitel 6 

I sjätte kapitlet redogörs slutsatserna av studien och problemformuleringarna besvaras. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 Tillvägagångssätt 

I kapitlet presenteras och motiveras metoden som använts till den empiriska 

undersökningen. Inledningsvis förklaras valet av den teoretiska referensramen. 

Efterföljande avsnitt innehåller en redogörelse för hur datainsamling och urval har 

genomförts. Beskrivning av intervjupersonerna återfinns också i denna del. En 

presentation av studiens tillförlitlighet, avgränsningar och den teoretiska 

analysmodellen avslutar kapitlet.    

2.1 Teoretisk referensram 

Enligt Bryman och Bell (2013) bör tidigare forskning studeras för att ta reda på tidigare 

kunskaper som finns inom området. Skulle inte tidigare forskning studeras finns risken 

att liknande undersökning görs igen (Bryman och Bell 2013). Information har samlats in 

genom sökning efter tidigare forskning kring huvudämnet som är prestationsmätning 

och nyckeltal, även närliggande ämne såsom styrning i organisationer. Denna del i 

uppsatsen är viktig för att undersöka vilka modeller och begrepp som finns inom ämnet.  

Vetenskapliga artiklar som använts har samlats in från diverse databaser. Den databas 

som har använts mest är SicenceDirect. När sökningar genomfördes används nyckelord 

såsom till exempel performance measurement och control systems. En vetenskaplig 

artikel som har använts i arbetet är Malmi och Brown (2008)  vilken föreslår att 

styrningen i ett företag bör studeras som ett paket och i vilket det finns en del som 

innehåller prestationsmätning. Från det väcktes intresset att studera kopplingen mellan 

användandet av prestationsmått och styrningen i organisationer.  

Till det teoriska avsnittet i uppsatsen gjordes ytterligare sökningar om 

prestationsmätning och styrning i företag. Dessa sökningar genomfördes både med 

samma nyckelord som första sökningen men även med andra nyckelord såsom key 

performance indicator för att hitta mer relevant information till teorin. Den information 

som ingår i teorin kan sammanfattas i punkterna nedan:    

 Prestationsmått och prestationsmätning både teoretiskt och praktiskt. 

 Olika typer av styrsystem som används i organisationer. 

Dessa två punkter behövs för att syftet med studien ska uppfyllas och för att kunna 

besvara frågeställningarna.     

Punkterna ovan samt den teori som samlats in är grunden till hur intervjuguiden har 

utformas. Den struktur som finns i teorin återfinns också i empiriavsnittet för att både 

underlätta för läsaren samt för arbetet med analysen.  

Det har lagts stor vikt i att välja ut och bearbeta den teori som anses vara relevant för 

studien. Detta för att kunna uppnå syftet och besvara det frågeställningar som studien 

bygger på. 
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2.2 Uppsatsens genomförande 

Det första steget i studien var att samla in information om prestationsmätning och 

styrning och utifrån det insamlade materialet hitta det som är relevant för uppsatsens 

syfte. Med hänsyn till syftet samlades mer information in till den teoretiska 

referensramen. Efter att information till teorin hade samlats in genomfördes en 

datainsamling genom kvalitativa intervjuer och en dokumentstudie. Informationen som 

samlats in genom intervjuerna och dokumentstudien sammanställdes och resultatet 

presenteras i empiriavsnittet. För att besvara uppsatsens problemformulering gjordes en 

analys där teorin ställdes mot empirin. Uppsatsen avslutas med slutsatser där resultatet 

av studien presenteras och där det ges förslag på vidare forskning inom ämnet.      

2.3 Forskningsdesign 

Syftet med uppsatsen är att studera användandet av nyckeltal och dess användning i 

styrningen i två olika organisationer i fordonsindustrin. Denna studie är enligt Bryman 

och Bell (2013) en fallstudie som innehåller studier från två olika organisationer. En 

fallstudie är en design som innebär att studera ett fall såsom till exempel en individ eller 

ett företag. Stake (1995) skiljer på tre olika typer av fallstudier. Dessa är interna, 

instrumentella och fallstudier som innehåller multipla eller kollektiva fall. Uppsatsen 

innehåller fallstudier som är av den typen som kallas fallstudier som innehåller multipla 

eller kollektiva fall eftersom studien bygger på två olika fallföretag. 

2.4 Metod 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två olika typer av forskningsmetoder. Det två 

typerna benämns kvalitativ och kvantitativ forskning. En kvalitativ forskning handlar 

om karaktär och egenskaper hos det som studeras medan kvantitativ forskning syftar till 

att fastställa mängder och sambandsmönster (Widerberg 2002). I denna studie användes 

både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Bryman och Bell anser att en 

kvalitativ forskningsmetod är att föredra om fokus i studien ligger i att förstå den 

sociala verkligheten utifrån hur de respondenterna som intervjuas tolkar verkligheten. 

En del av undersökningen syftar på att ta reda på hur respondenterna i undersökningen 

uppfattar att nyckeltalen påverkar styrningen i den organisation som respektive 

respondent är en del av. Den andra delen av studien handlar om att studera vilka 

nyckeltal som fallföretagen har presentera i sina respektive årsredovisningar och för att 

vidare kunna studera detta används en kvantitativ forskningsmetod. Användandet av 

både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i denna studie har bidragit till 

mycket information från båda fallföretagen.  

 

Den kvalitativa metoden som har används är i form av intervjuer. Trost (2005) 

definierar en kvalitativ intervju som en typ av intervju där enkla och raka frågor ställs 

och svaren på frågorna är komplexa och innehållsrika. Dessa faktorer som Trots (2005) 

tar upp om kvalitativa intervjuer kan kopplas till studiens intervjuer som innehåller 

enkla frågor som eftersträvar innehållsrika men också komplexa svar.  
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2.5 Datainsamling 

I avsnittet beskrivs studiens primärdata som utgörs av intervjuer och sekundärdata som 

är en dokumentation av de nyckeltalen som presenteras i företagets årsredovisningar. 

Den typen av intervjuer som används är semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är en semistrukturerad intervju en intervju där forskaren använder sig 

av en lista med teman som kallas för intervjuguide och intervjupersonen har frihet att 

besvara frågorna på sitt eget sätt. Studien har ett tydligt fokus på prestationsmätning och 

styrning och därför önskas inte att allmänt undersöka ett visst område eller tema. När 

forskaren har ett tydligt fokus på vad som ska undersökas används nästan alltid 

semistrukturerade intervjuer. Strukturen i intervjun är striktare för att intervjuaren ska få 

en klar bild över hur den data som samlats in från intervjuerna ska analyseras (Bryman 

& Bell 2013).  

2.5.1 Primärdata   

Primärdata är data som forskaren själv har tagit fram. I denna studie består primärdatan 

av intervjuer. Intervjuerna som är semistrukturerade utgår från punkterna som är med i 

teoriavsnittet i intervjuguiden. Tanken från början var att genomföra intervjuerna 

ansiktet mot ansiktet för att kunna läsa av respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk 

och för att då få ut mer information. Båda intervjuerna genomfördes via e-post och det 

är för att studien är tidsbegränsad och för att den ena respondenten som intervjuades 

befann sig för långt bort geografiskt sett. Därför var det lämpligast att göra e-post 

intervjuer i denna studie.   

Det finns både för och nackdelar med intervjuer som genomförs via e-post. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) kan intervjuer som sker över e-post vara en fördel då forskaren får 

svaren skrivna till sig och det betyder att svaren är dokumenterade från början. Detta 

medför att det blir lättare för forskaren att redogöra och analysera den data som samlats 

in via intervjuerna (Kvale & Brinkman 2014). I denna studie är det positivt att svaren 

dokumenteras direkt då studien är tidsbegränsat och tid sparas då inte materialet som 

samlats in via intervjuerna behöver dokumenteras i efterhand. Det negativa med 

intervjuer som sker via e-post är att den som genomför intervjuerna inte kan läsa av 

respondentens icke verbala signaler såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Kvale & 

Brinkman 2014). I Studien kan icke verbala signaler vara att föredra för att ta reda på 

vad respondenten tycker om ämnet som tas upp i undersökningen men syftet med 

uppsatsen kan uppnås utan att se icke verbala signaler i själva undersökningen. 

2.5.2 Sekundärdata 

Uppsatsens empiridel har ett innehåll som består av både primärdata och sekundärdata. 

Sekundärdata är data som är framtaget av någon annan. Bryman och Bell (2011) anser 

att det finns fördelar med att använda sekundärdata. En fördel är att det inte krävs lika 

mycket tid att använda data som någon annan samlat in. Men nackdelen med 

sekundärdata är att kvalitén på datan kan vara svårt att kontrollera.  
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Den sekundärdata som används är en dokumentstudie av årsredovisningarna från 2014 

och fakta från båda fallföretagens hemsidor. 

För att få mer information om vilka nyckeltal som används i företagen har en 

dokumentstudie av årsredovisningarna genomförts. Denna information kompletterar 

primärdatan och bidrar till en bättre jämförelse av företagen. 

Den typ av data som samlas in från hemsidorna är fakta och information om företagen 

som är av intresse att ha med i empirin där företagen presenteras. Detta material 

används för att läsaren ska få en förståelse av vad fallföretagen är för företag och vad 

dem håller på med i sin verksamhet.         

2.5.3 Urval 

Studien utgår från två specifika teman och därför har urvalet gjorts utifrån 

respondenternas befattning i respektive organisationen. Den typ av urval som används 

är bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett urval som innebär att forskare 

väljer respondenter som för tillfället är tillgängliga för studien (Bryman & Bell 2013). I 

studien används en respondent från respektive organisation som är insatt i studiens 

ämne till de semistrukturerade intervjuerna.  

Individer som deltagit i en undersökning ska inte kunna identifieras i de resultat av 

undersökningen som publiceras, om inte individerna eller organisationerna har sagt att 

deras namn får nämnas. I denna studie har båda respondenterna godkänt att deras namn 

nämns i uppsatsen och därför har deras namn använts när resultatet av intervjuerna har 

presenterats i den empiriska delen i uppsatsen.  

2.5.4 Respondenterna i intervjuerna 

För intervjuerna till studien valdes en respondent från respektive företag. 

Karin Swahn som är ekonomichef på Volvo Powertrain. 

Lena Bergqvist som är produktionsansvarig på Scania Powertrain. 

Dessa respondenterna valdes till studien för att de sitter på samma nivå i respektive 

företag och kan därför bidrar med liknande information från båda företagen.  

Jämförelsen som gjorts av företagen underlättades då intervjuerna gav inblick på samma 

nivå i båda organisationerna. Respondenterna arbetar dagligen med nyckeltal och har 

därför bra kunskap om nyckeltal. De har också bra inblick i vilka nyckeltal som används 

och mäts i företaget och det gjorde att de kunde svarar på frågorna på ett bra sätt genom 

att ge detaljrika svar. 

2.6 Metodkritik 

I denna studie används fallstudier som är en typ av kvalitativ forskningsmetod. Enligt 

Bryman och Bell (2013) finns det risk att en kvalitativ forskning blir subjektiv. Med 

subjektiv menar Bryman och Bell att kvalitativa resultat bygger på forskarens 

uppfattning om vad som är viktigt och det kan påverkar resultatet av forskningen.  
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Det är även svårt att replikera en kvalitativ studie för att en kvalitativ forskning är 

beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom. Resultatet från en studie som 

genomförts med en kvalitativ metod är svår att generalisera då denna typ av studie 

nästan alltid bygger på studier på en liten grupp individer eller en organisation. För att 

bedöma en företagsekonomisk forskning används tre kriterier och dessa är reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. Dessa kriterier är viktiga för att bedöma forskningar som 

genomförts med kvantitativa metoder. Validitet och Reliabilitet används också för att 

bedöma kvalitativa studier. Med validitet menas att en studie ska vara relevant och 

gällande. Reliabilitet innebär att en studie ska vara tillförlitlig och trovärdig. Om och 

hur denna studie uppfyller dessa kriterier diskuteras i nästa avsnitt.     

2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt LeCompte och Goetz (1982) finns det två olika typer av validitet. Dessa är intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet beskriver kopplingen mellan utförda 

observationer och utvecklad teori. Studien bygger på två intervjuer som har genomförts 

via mejl och det betyder att svaren från intervjuerna dokumenteras direkt. När 

intervjuerna bearbetades användes det materialet som dokumenterades direkt vid 

intervjuerna och det innebär att risken för missuppfattning minskar. Intervjuerna 

genomfördes via mejl vilket innebär att svaren inte är påverkade av intervjuareffekten. 

Båda intervjuerna är genomförda på samma sätt och det innebär att intervjuerna är 

standardiserade.  

Extern validitet innebär att resultatet från studien kan generaliseras till andra 

sammanhang. En kvalitativ studie består oftast av ett begränsat urval och därför är det 

svårt att uppnå extern validitet i kvalitativ forskning. Syftet med denna studie är inte att 

resultatet ska vara generaliserbart då studien bygger på två olika organisationer i en 

specifik bransch.        

Reliabilitet som nämnts tidigare handlar om att studien ska vara pålitlig och trovärdig. I 

denna studie har intervjuerna genomförts via e-post och det innebär att data som samlats 

in från intervjuerna dokumenterats direkt. Då det insamlade materialet dokumenterades 

direkt krävdes ingen transkribering vilket innebär att risken för missuppfattning av 

respondentens svar minskar och det leder till att studien blir mer pålitlig. 

2.6.2 Dataanalys 

Strukturen i empiriavsnittet utgår från samma punkter som finns i teoriavsnittet. Den 

liknande strukturen i båda dessa avsnitt ska göra det lättare att kategorisera det 

insamlade materialet samt ge en tydlighet för läsaren. 

Den text som återfinns i empiridelen består av en sammanställning av datamaterialet 

som sammanställts utifrån dokumentationen från intervjuerna och dokumentstudien av 

årsredovisningarna. 

Fallföretagens årsredovisningar har studerats och det presenteras också i empiridelen i 

uppsatsen. Även annat material som samlats in sekundärt återfinns i empiridelen.  
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Enligt Bryman och Bell (2013) finns det problem med att sammanställa det insamlade 

materialet från en kvalitativ undersökning. Ett vanligt problem är att kontexten kan gå 

förlorade när sammanställning av en intervju görs. Intervjuerna är genomförda via e-

post vilket innebär att svaren dokumenterades direkt. Eftersom svaren dokumenterades 

direkt minskar risken för att kontexten går förlorade då intervjuerna inte behövde 

transkriberas.   

2.7 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att studera vilka nyckeltal som används i kärnprocessen samt 

hur dessa nyckeltal utgör en del av styrningen i två olika företag i 

lastbilstillverkningsbranschen. Att studera alla nyckeltal som används i dessa två 

företagen skulle vara svårt och ta för långt tid då dessa företag är relativt stora. Därför 

begränsades studien till att studera vilka nyckeltal som används i kärnprocessen och hur 

de nyckeltalen används i styrningen.   

2.8 Teoretisk analysmodell 

Syftet med studien är att undersöka vilka nyckeltal som fallföretagen använder i sina 

kärnprocesser samt hur de använder nyckeltalen i styrningen. En del av syftet är också 

att identifiera likheter och skillnader mellan två olika företag inom samma bransch när 

det gäller vilka nyckeltal som används samt hur dessa används i styrningen. Företagen 

som har studerats och jämförts är Scania och Volvo som är lastbilstillverkare.  

Vilka nyckeltal som används i kärnprocessen och hur dessa används i styrningen har 

undersökts genom intervjuer med en respondent från respektive fallföretag. Intervjuerna 

tillsammans med dokumentstudien utgör den empiriska delen i denna studie och 

analyseras utifrån den teoretiska referensramen.  

Den teoretiska referensramen innehåller teorier om nyckeltal, prestationsmätning och 

styrning. För att styra en verksamhet kan en styrmix användas och en styrmix innehåller 

flera olika typer av styrning. En del i en styrmix är prestationsmätningen som är ett 

styrmedel. Tillsammans är dessa teorier ett verktyg för att analysera kvalitativ data som 

finns i empirin.      
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Teorier kring nyckeltal och hur dessa kan användas i ett företag, är ett verktyg för att 

analysera den kvantitativa data som återfinns i empiriavsnittet. Hela analysen av den 

teoretiska referensramen och materialet som presenteras i empirin leder till slutsatserna 

(se figur 1).   
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3 Prestationsmätning och ekonomistyrning 

I detta kapitel redovisas och definieras begrepp och modeller som är grunden till den 

analys som görs utifrån det empiriska kapitlet. Uppsatsen handlar om nyckeltal och hur 

dessa används i styrningen i fordonsindustrin. Detta avsnitt innehåller därför teorier som 

berör nyckeltal och prestationsmätning samt hur styrmix kan användas i styrningen av 

ett företag. En sammanfattning av styrning, prestationsmätning och nyckeltal avslutar 

och knyter ihop kapitlet. 

3.1 Nyckeltal 

Enligt Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008) är nyckeltal ett numeriskt värde vars 

syfte är att beskriva olika förhållanden såsom till exempel verkliga eller overkliga 

förhållanden. De tal som är av intresse i en organisation benämns som nyckeltal. Dessa 

tal är enkla tal som till exempel mäter soliditet, däremot behöver inte soliditet vara ett 

nyckeltal om det inte är av något intresse i organisationen. Nyckeltal skiljer sig från 

verkligenheten på grund av att denna typ av tal inte kan fånga alla komplexa relationer 

och den mångfacetterade verkligheten som en organisation består av (Catasús et al). 

Nyckeltalen utgör en gemensam kontrollmekanism, de kommunicerar önskade resultat 

eller beteende till anställda (Hertenstein och Platt 2000). Melnyk, Stewart och Swink 

(2004) beskriver att nyckeltal kan användas på två olika sätt i organisationen. De 

används till att antingen bedöma resultatet eller till att förutsäga framtida resultat. De 

flesta cheferna använder nyckeltalen till att bedöma utfallet i organisationen och kan 

användas för att utvärdera framgång i att uppnå mål. Nyckeltal är ett verktyg för 

människor i organisationer (Melnyk et al). Melnyk et al säger att nyckeltal har tre 

grundläggande funktioner och dessa är styrning, kommunikation och förbättring.  

 

- Styrning: Nyckeltalen gör det möjligt för arbetare och chefer att utvärdera och 

kontrollera sina framförande av de resurser som de är ansvariga för i organisationen.  

 

- Kommunikation: De kommunicerar resultatet internt till arbetare och chefer i 

styrningssyfte och även till externa kunder och aktieägare i andra syften.  

 

- Förbättra: Gapet mellan resultatet och förväntningarna beskrivs med nyckeltalen och 

gapet pekar på vägen mot förbättringar.  

 

Det finns två kategorier av nyckeltal, finansiella och icke finansiella. Nyckeltal som till 

exempel kundnöjdhet är ett tal som inte är av finansiell karaktär men som ändå påverkar 

lönsamheten i organisationen, dessa tal faller inom karaktären icke finansiella nyckeltal.  
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På senare tid har fler och fler företag börjat använda och mäta icke finansiella nyckeltal. 

Enligt Ittner och Larcker (2003) finns det en del fördelar med att använda icke 

finansiella nyckeltal i en organisation.  

 

Chefer kan med hjälp av information från icke finansiella nyckeltal se organisationens 

framsteg redan innan dessa har uttalats. Medarbetare gynnas också av att organisationen 

använder sig av nyckeltal som inte är finansiella, eftersom de då kan få mer information 

om vad som krävs av dem för att organisationens strategiska mål ska uppnås. Företagets 

investerare får en klarare bild över organisationens övergripande prestationer genom de 

icke finansiella nyckeltalen. Det är inte många företag som ser dessa fördelar eftersom 

de inte identifierar, analyserar och agerar på rätt icke finansiella nyckeltal (Ittner & 

Larcker 2003). Ittner och Larcker beskriver fyra olika misstag som en organisation kan 

göra när icke finansiella nyckeltal först införs. Första misstaget som är lätt att göra 

under införandet av denna typ av nyckeltal är att inte hitta länken mellan nyckeltalen 

och organisationens strategi. Att bevisa att dessa nyckeltal påverkar det ekonomiska 

resultatet är något som inte alla företag som inför icke finansiella nyckeltal kan göra. 

Tredje misstaget som kan göras är att inte sätta upp rätt mål för nyckeltalen. Sista 

misstaget som Ittner och Larcker beskriver är att organisationer som inför icke 

finansiella nyckeltal mäter nyckeltalen på ett felaktigt sätt.  

3.1.1 Utformning av nyckeltal i en organisation 

Neely, Richards, Mills, Platts och Bourne (1997) beskriver ett ramverk som kan 

användas för att utforma ett pålitligt nyckeltal. Detta ramverk som består av tio element 

är ett verktyg som kan användas när ett nytt nyckeltal ska utformas i organisationen. 

Varje element förklaras kortfattat nedan.   

 

Titel: Nyckeltalets titel ska vara tydlig och förklara vad det är för nyckeltal. I titeln 

framkommer det även varför just detta nyckeltal är viktigt i organisationen.  

Syfte: Ett nyckeltal bör ha ett syfte som beskriver varför nyckeltalet finns i 

organisationen. Ett exempel på ett syfte kan vara att nyckeltalet gör det möjligt för oss 

att övervaka förbättringstakten.  

Anknytning: Nyckeltalet ska anknytas till affärsmålen i organisationen. Om inte 

nyckeltalet anknyter till affärsmålen ställs frågan om nyckeltalet över huvudtaget ska 

mätas i organisationen.    

Mål: Målen i ett företag är en funktion av de krav som ställs på företaget av dess ägare 

och kunder. Utan mål på nyckeltalet är det omöjligt för företaget att se om dessa kan 

förbättras tillräckligt snabbt.  

Formel: Formeln beskriver hur värdet på ett nyckeltal beräknas. Det kan vara svårt att 

ange en formel för ett nyckeltal då det kan påverkas av hur människor beter sig i 

organisationen. 

Frekvens: Beskriver hur ofta ett nyckeltal behöver registreras och rapporteras, vilket 

påverkas av nyckeltalets vikt och även volymen av tillgängliga uppgifter. 
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Den som mäter: Den person som samlar in data och rapporterar data om nyckeltalet 

bör identifieras.    

Datakälla: Källan till rådata som utgör nyckeltalet bör preciseras. För att nyckeltalen 

ska kunna jämföras över tid behövs en konsekvent datakälla. 

Vem agerar på data: Den person som förses med data och uppgifter om nyckeltalet 

bör identifieras.   

Påverkan: Medvetande om hur och på vilket sätt nyckeltalet påverkar organisationen 

och om de är acceptabelt eller inte.   

 

Att utforma ett nyckeltal är en process och ramverket som beskrevs ovan är ett 

hjälpmedel i den processen. För att utvärdera utformningen av ett nyckeltal besvaras 

följande två frågor: Är nyckeltalet som tagits fram lämpligt? Förenklar ramverket 

arbetet med att utforma nyckeltalet? (Neely et al). 

3.2 Prestationsmätning – ett styrmedel  

För att kunna styra en organisation mot de ekonomiska målen behövs hjälpmedel som 

benämns som styrmedel. Ax et al(2009) beskriver tre olika typer av styrmedel: Formella 

styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. 

 Formella styrmedel: Styrmedel som är av metodkaraktär och därför den typ av 

styrmedel som utgör ekonomistyrningens tekniker. 

 Organisationsstruktur: Innehåller bland annat aspekter om verksamhetens 

utformning, arbetets utförande, ansvar, befogenheter, beslut, belöningar samt 

personalstruktur.  

 Mindre formaliserad styrning: Dessa styrmedel karakteriseras som mjuka 

styrmedel. Exempel på mjuka styrmedel är lärande och medarbetarskap.  

En typ av formellt styrmedel är prestationsmätningen. Enligt Lohman (2004) ger 

prestationsmätningen grundläggande information som behövs för att effektivt kunna 

styra organisationen. Företag har huvudmål som ofta är finansiella och kan bestå av till 

exempel tillväxt. Huvudmålen bryts ner i delmål och prestationsmätningen används för 

att mäta de prestationer som krävs för att uppnå delmålen. Lohman anser att 

prestationsmätning är en aktivitet som används för att mäta förutbestämda mål som 

utgår från organisationens strategiska mål. Alla företag har inte samma mål och det 

innebär att valet av nyckeltal skiljer sig mellan olika företag. Lohman anser att 

prestationsmätningens syfte är att vara ett hjälpmedel vid implementering och 

övervakning av strategin och strategiska initiativ som genomförs i organisationen. Detta 

medför att det är viktigt för företaget att följa upp och betona de aspekterna som är i 

samma riktning som företagets strategier (Ax et al 2009). Det finns många metoder som 

kan användas när prestationsmätning ska utvecklas och implementeras i en organisation. 

En karaktär som finns i de flesta av dessa metoder är att lägga fokus på att utveckla 

nyckeltal och prestationsmätningssystem som är kopplat till strategin och andra 

processer i organisationen (Lohman). Magretta och Stone (2004) beskriver att det finns 
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två kritiska delar när det gäller att översätta strategin till verkligheten och dessa är 

nyckeltal och prestationsmätning. 

3.2.1 Två sätt att använda prestationsmätning 

Prestationsmätning kan enligt Henri (2006) användas på två olika sätt, diagnostisk 

användning och interaktiv användning.  

Diagnostisk användning: Denna typ av användning har den vanliga 

återkopplingsrollen. Användningen handlar om att övervaka ifall fastställda mål har 

uppnåtts samt belöna när målen som är förutbestämda är uppnådda. Begreppet kontroll 

ger detta användningsområde motivation och riktning för att uppnå målen. Detta 

genomförs genom att korrigera avvikelser från förutbestämda normer i organisationen. 

Henri beskriver att diagnostisk användning representerar en negativ kraft av två olika 

anledningar. Ena anledningen är att diagnostisk användning fokuserar på negativa 

avvikelser och misstag. Den andra anledningen är tecken på avvikelser som fastställs 

när nyckeltalen mäts och sedan jämförs med målen som är förutbestämda för att sen 

justera processen.   

 

Interaktiv användning: Denna användning har en utvecklingsroll och utgör en positiv 

kraft. Interaktiv användning handlar om sökande och lärande i organisationen. Typen av 

användning har fokus på uppmärksamhet och dialog i hela organisationen. Detta 

genomförs genom att reflektera de signaler som toppchefen har skickat ut till alla i 

organisationen. Uppmärksamhet och dialog i hela organisationen inspirerar till att 

utveckla nya idéer och initiativ samt styra uppkomsten av strategier. Uppkomsten av 

strategier fokuserar på strategiska osäkerheter (Henri 2006). 

3.2.2 Kritik mot prestationsmätning  

Det finns enligt Lönnqvist och Lind (1998) kritik mot prestationsmätning. Kritiken 

bygger på att prestationsmätning mest är inriktad mot finansiell information. Det som 

företaget mäter och följer upp får genomslag i verksamheten. Det leder till att aspekter 

som inte är finansiella kan glömmas bort när mätning av finansiella mått dominerar, då 

finns risken att uppföljningen inte stämmer överens med företagets strategiska 

inriktning. Både finansiella och icke finansiella nyckeltal behövs för att kunna översätta 

strategin till specifika mål (Lohman 2004). För att balansera användningen av 

finansiella och icke finansiella mått i prestationsmätningen har två nya modeller för 

prestationsmätning utvecklats. Dessa modeller betonar icke finansiella aspekter av 

organisationen vilket skapar en bättre koppling mellan företagets mål, strategi och 

uppföljning. En av de modeller som presenterades i början av 1990-talet som svar på 

denna kritik är det balanserade styrkortet (Lönnqvist & Lind 1998) . Denna modell 

innehåller fyra olika perspektiv och dessa fyra är finansiella-, kund-, interna- samt 

lärande och tillväxt perspektivet. Det balanserade styrkortet används i organisationer 

som ett verktyg till prestationsmätning och som hjälpmedel i styrningen (Ax, Johansson 

och Kullvén 2009). 
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3.3 Balanserat styrkort 

Enligt Kaplan och Norton (1992) är det balanserade styrkortet ett verktyg som används 

för prestationsmätning i organisationer. Styrkortet är ett dynamiskt verktyg och dess 

innehåll förändras över tiden då strategin utvecklas och viktiga framgångsfaktorer 

förändras (Otley 1999). När det balanserade styrkortet först introducerades innehöll de 

fyra olika perspektiv och i varje perspektiv har varje organisation något eller några 

nyckeltal som mäts. Styrkortet innehåller både finansiella och icke finansiella nyckeltal. 

De finansiella nyckeltalen som används berättar resultatet av åtgärder som redan utförts 

i organisationen. Icke finansiella nyckeltalen är de som driver den framtida 

resultatutvecklingen i organisationen. Finansiella, kund, interna processer samt lärande 

och tillväxt är de fyra perspektiven (Kaplan och Norton).   

 

Finansiella perspektivet- Speglar organisationen ur aktieägarnas synvinkel. 

Perspektivet beskriver hur organisationen har utvecklats tidigare. I detta perspektiv 

återfinns ingen information om framtiden i organisationen. Det som redan har hänt 

beskrivs här. De nyckeltal som används i detta perspektiv kallas för de traditionella 

nyckeltalen. Exempel på ett nyckeltal som är av finansiell karaktär är kassaflöde och 

försäljningsvolym.  

 

Kundperspektivet- I denna del av styrkortet beskrivs hur organisationen möter och 

hanterar sina kunder. Kunderna har i de flesta organisationer en avgörande inverkan på 

des överlevnadsförmåga. Därför behöver organisationerna information om viktiga 

aspekter som rör kunderna. Information som finns i detta perspektiv beskriver vad som 

händer för tillfället i organisationen. Exempel på nyckeltal som används i 

kundperspektivet är marknadsandelar och kundnöjdhet. 

 

Interna processperspektivet- Detta perspektiv ger information om vad som händer i 

företaget. Aspekter som är viktiga och som organisationen själv kan påverka beskrivs i 

processperspektivet, det beskriver precis som föregående perspektiv vad som händer för 

tillfället i organisationen. 

De nyckeltal som används i perspektivet kan förklara organisationens ekonomiska 

utfall. Exempel på nyckeltal som används i denna del av styrkortet är kvalitet och 

produktivitet.  

 

Lärande och tillväxtperspektivet- Beskriver organisationens utvecklingsförmåga, det 

vill säga förmåga till framtida lärande och innovationer. Det perspektivet ger 

information om framtiden i organisationen. Tanken med detta perspektiv är att 

uppmärksamma aspekter som är viktiga för organisationens överlevnad på lång sikt. 

Exempel på nyckeltal som kan finnas i perspektivet är andel intäkter som genereras av 

nya produkter. 
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Bisbe och Barrubés (2012) anser att det finns två olika generationer av det balanserade 

styrkortet. En flerdimensionell mätning av företagets resultat är den första generationen. 

Andra generationen bygger på införandet av strategikartor som utvecklas utifrån en 

beskrivning av organisationens strategi. Idag är det balanserade styrkortet ett verktyg 

som är flexibelt. Med flexibelt menar Bisbe och Barrubés att varje organisation väljer 

vilka perspektiv som ska används i styrkortet samt antal perspektiv. Antalet perspektiv 

som återfinns i en organisations styrkort beror på des situation och strategi. Det 

balanserade styrkortet tas fram utifrån visionen som företagsledningen i organisationen 

bryter ner till en strategi. Alla nyckeltal som återfinns i en organisations styrkort kan 

kopplas till visionen och strategin (Lönnqvist & Lind 1998). Det balanserade styrkortet 

är en hybrid modell som består av både finansiell och icke finansiell information. 

Hybridmodeller är en del av den cybernetiska styrningen som är en av de fem styrningar 

som finns i Malmi och Borwns styrmix (Malmi och Brown 2008).            

3.4 Styrning 

Styrning innebär enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) att någon blir styrd av någon 

annan. I en organisation styr ledningen sina anställda genom att ge information uppifrån 

och ner i organisationen. En typ av styrning är ekonomistyrning, vilket förklaras som 

hushållning med resurserna i organisationen. Att utforma ekonomistyrning i en 

organisation handlar om att bestämma vilken roll ekonomistyrningen ska ha bland 

annan typ av styrning. Detta benämns som den styrmix som tillämpas av en 

organisation (Nilsson et al). 

3.4.1 Styrmix 

Nilsson et al (2010) beskriver styrmix som en kombination av olika typer av styrning 

som tillämpas inom samma organisation. De olika delarna av styrmixen som används i 

en organisation bör hänga ihop och stärka varandra på ett planerat sätt. Det är viktigt att 

vissa delar av styrmixen håller samman medan vissa delar kan lämnas till lokalt 

avgörande i organisationen. Ledningen i organisationen bestämmer styrmixen och den 

fördelning som väljs kommer att innehålla olika delar. Dessa delar innehåller olika 

grader av decentralisering. Styrmix handlar också om hur olika 

ekonomistyrningsverktyg kombineras i organisationen.   

När en styrmix utformas i en organisation handlar det om hur mycket organisationen 

förlitar sig på olika typer av styrning, samt hur de olika typerna av styrning anpassas till 

varandra. Ett exempel på en styrmix som Nilsson et al beskriver är den som återges i 

Malmi och Brown (2008).  

3.4.2 Ekonomistyrningssystemets beståndsdelar 

Malmi och Brown (2008) beskriver ekonomistyrningen som ett styrpaket som består av 

flera olika typer av styrning. Tanken bakom styrpaket är att kunna leda, styra och 

kontrollera så att hela organisationen arbetar mot samma mål med en gemensam 

strategi. 
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Denna modell är ett hjälpmedel för att underlätta för organisationer att uppnå sina mål. 

Det betyder att anställda ska driva aktiviteter som är i linje med företagets mål och 

vision. Detta styrpaket är till hjälp för att kunna kartlägga styrningen i organisationen. 

Idag finns det även andra hjälpmedel som kan användas för att kartlägga styrningen i en 

organisation. Management Control Systems (MCS) är den modell som Malmi och 

Brown konstruerat (se figur 1). Modellen består av fem olika typer av styrning: 

kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar och bonusar samt 

administrativ styrning (Malmi och Brown 2008). 

Figur 2. Ekonomistyrningssystemets beståndsdelar Malmi och Brown (2008) 

 

 

Planering 

En form av styrning är planering. Denna del av styrmixen innehåller målen för de 

funktionella områdena i organisationen. Typen av styrning ger de standarder som ska 

uppnås i förhållande till målen. Planeringsstyrning tydliggör även den ansträngning och 

beteende som förväntas av organisationens personal. Det finns i huvudsak två typer av 

planering, åtgärdsplanering och långsiktig planering.  

 

Åtgärdsplanering innebär etablering av kortsiktiga mål inom en period som är som 

längst 12 månader, denna planeringstyp har en taktisk inriktning. Den typ av planering 

som används för att etablera medellånga och långsiktiga mål kallas för långsiktig 

planering, denna är strategisk inriktad (Malmi och Brown 2008). 

 

Ekonomistyrningssystem 
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Planering Cybernetisk styrning  
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19 

 

Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning är en process som innehåller bland annat prestationsmätning. En 

organisation kan använda denna typ av styrning som antingen ett informationssystem 

eller ett styrsystem. Styrningen innehåller fyra typer av system och dessa är budgetar, 

finansiella åtgärder, icke finansiella åtgärder samt hybrida modeller. Hybrida modeller 

innehåller en kombination av finansiella och icke finansiella nyckeltal, till exempel 

balanserat styrkort. Denna modell används som resultatmätning i organisationer (Malmi 

och Brown 2008). 

 

Belöningar och bonus system 

Styrningens fokus är att både motivera och förbättra prestationer för individer och 

grupper i organisationen. Det görs genom att skapa kongruens mellan grupper och 

individers mål och aktiviteter inom företaget. Belöningar och bonusar leder ofta till 

ökade insatser hos de anställda. En individs ansträngning till att lösa en uppgift kan 

påverka prestationen på tre olika sätt. Ett sätt är ansträngningens riktning som beskriver 

vilka uppgifter den anställda fokuserar på. Varaktig ansträngning är ett annat sätt att 

påverka prestationen och denna typ av ansträngning handlar om hur mycket tid som 

läggs ner på arbetsuppgiften. Sista sättet att påverka prestationen är ansträngningens 

intensitet som beskrivs genom hur mycket uppmärksamhet den anställde ägnar åt 

uppgiften (Malmi och Brown 2008).  

 

Administrativ styrning 

Handlar om att styra de anställdas beteende genom att organisera individer och grupper 

inom organisationen. Detta görs för att de anställda ska veta att de är ansvariga för sitt 

beteende. Administrativ styrning är också en process för att specificera hur anställdas 

uppgifter och beteenden ska utföras. Det finns tre typer av administrativ styrning: 

Design, styrningsstruktur, förfarande samt politik. Design är en typ av styrning som kan 

vara viktig då denna styrning  kan skapa kontakter och relationer i organisationen. 

Styrningsstrukturen är en kontroll som används för att minska variation i beteende inom 

organisationen (Malmi och Brown 2008). 

 

Kulturell styrning 

Kulturellstyrning handlar om att styra organisationen utifrån de värderingar, 

övertygelser och sociala normer som delas av de anställda i organisationen. En 

organisation kan värdera beteende på olika sätt, ett exempel är när organisationen 

medvetet rekryterar en person utifrån han eller hennes beteende och värderingar för att 

matcha organisationens värderingar. 

Inom kulturell styrning finns klanstyrning som används till att fastställa värderingar i en 

grupp av individer genom ceremonier och ritualer (Malmi och Brown 2008).        
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3.5 Sammanfattning av prestationsmätning och styrning 

En styrmix kan enligt Malmi & Brown 2008 innehålla fem typer av styrmodeller. En av 

dessa fem är den cybernetiska styrningen som innehåller bland annat 

prestationsmätning. Styrmedel behövs för att kunna styra en organisation mot dess 

ekonomiska mål. Prestationsmätningen är ett formellt styrmedel som används för att 

mäta nyckeltal som även kan förklaras som ett mått på prestationer som är viktiga i en 

organisation (Ax et al 2009). I en organisation har nyckeltalen tre funktioner och en av 

dessa är styrningen. Nyckeltalen hjälper arbetare och chefer att styra över det resurserna 

som de är ansvariga för (Melnyk, Stewart & Swink 2004). 

 

Det finns modeller som kan används till prestationsmätningen och en av dessa är det 

balanserade styrkortet. Det är att betrakta som en hybrid modell som innehåller både 

finansiella och icke finansiella nyckeltal. Det balanserade styrkortet bygger på att dela 

in nyckeltalen i olika perspektiv, dessutom finns det ett eller fler nyckeltal i varje 

perspektiv.  Med tillgång till detta styrkortet kan företagsledningen följa upp 

organisationen i flera olika dimensionera. Möjligheterna som företagsledningen har på 

styrningen ökar när uppföljningen sker i fler dimensioner. Uppföljningen i fler 

dimensioner, kan i sin tur leda till en mer balanserad prestationsmätning (Lönnqvist och 

Lind 1998).   
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4 Empirisk undersökning 

Detta avsnitt består av resultatet av undersökningen. Studien bygger på intervjuer som 

genomförts med ekonomichefen från Volvo Powertrain och den produktionsansvariga 

på Scania Powertrain och en dokumentstudie. Intervjuerna gjordes för att få en 

förståelse för vilka nyckeltal som är viktiga i dessa organisationer samt hur de valda 

nyckeltalen har används i styrningen. Intervjuguiden som använts i undersökningen 

finns i bilaga A.  

4.1 Bakgrund om fallföretagen 

4.1.1 Volvo Group 

Volvo Group är en del inom Volvo AB under Volvo Lastvagnar som utvecklar och 

tillverkar delar till drivlinan, till exempel motorer och växellådor.  I denna verksamhet 

finns det ungefär 100000 anställda. Volvo Group har tillverkning i 19 olika länder i 

världen. Produkterna som tillverkas av Volvo Group säljs på mer än 190 marknader. 

Företaget har som vision att bli världsledande tillverkare av hållbara transporter. 

Visionen ska uppnås genom att arbeta med fyra olika punkter. Den första punkten 

handlar om att skapa värde för kunder inom utvalda segment. Nyskapande produkter 

och tjänster för transport, infrastruktur och industrier är andra punkten. Tredje punkten 

som Volvo Group arbetar med handlar om körning med kvalitet, säkerhet och med 

omtanke på miljön. Sista punkten som Volvo arbetar med för att nå sin vision omfattar 

energi, passion och respekt för individen.   

En del av Volvo Group är Powertrain Produktion som är en av världens största 

tillverkare av tunga dieselmotorer till kommersiella fordon. Powertrain Produktion har 

tillverkning i Japan, USA, Brasilien, Sverige och Frankrike. Denna del av Volvo 

levererar dieselmotorer och transmissionssystem till hela Volvo Group. Powertrain 

Produktion arbetar också med att materialåtervinna och renovera olika produkter såsom 

till exempel motorer och växellådor. Delen av Volvo Group som kallas Powertrain 

Produktion har 7600 anställda och av dessa är 1200 tjänstemän och 6400 arbetare 

(Volvo 2015).  

4.1.2 Scania 

Scania är ett globalt företaget som är en av världens största lastbilstillverkare. Företaget 

har sälj- och service organisationer i mer än 100 länder. Scania erbjuder förutom 

försäljning och service också finansiella tjänster på många marknader. Detta företag har 

fabriker i Europa och Latinamerika. I Scania finns det drygt 42 000 anställda och 

ungefär 18 400 av dessa arbetar med försäljning och service i Scanias dotterbolag runt 

om i världen. 12 400 personer arbetar i de fabriker där Scanias produktion sker.  
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Scania har produktion i sju olika länder. En del av de 12 400 som arbetar i fabrikerna 

arbetar på leveranscentra på sex olika tillväxtmarknader.  

 

Scania har ett huvudkontor som ligger i Södertälje, där det arbetar 5000 personer med 

försäljning, administration och en del andra arbetsuppgifter. Scanias forsknings- och 

utvecklingsverksamhet finns också det i Södertälje. Den inköpsfunktion som finns i 

Södertälje kompletteras med lokala inköpskontor i Latinamerika, Indien, Ryssland och 

Kina.    

   

Företagets vision är att vara ledande tillverkare av hållbara transporter. Scania levererar 

skräddarsydda lastbilar, bussar, motorer och tjänster. Det som är i fokus på de 

levererade produkterna är effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp för att stärka 

lönsamheten hos sina kunder (Scania 2015). 

4.2 Nyckeltal i fallförtagen 

En del av denna studien var att undersöka vilka nyckeltal som används i fallföretagens 

kärnprocesser. Denna process är densamma i båda företagen eftersom de är verksamma 

i samma bransch och producera liknande produkter. Båda företagen producera lastbilar 

och därför är kärnprocessen själva tillverkningen av lastbilar. De flesta nyckeltalen som 

kom fram i intervjuerna används i båda företagen.   

Nyckeltal i olika perspektiv Volvo Group Scania 

Kvalitet Kundreklamationer. 

Fel frekvens första månaden 

Garantikostnad för 

renoverade produkter vs 

standard kostnader för sålda 

produkter. 

Avvikelse per komponent 

Anmärkning/fordon 

Finansiellt Rörlig kostnad per enhet. 

Totala fasta kostnaden. 

Materialomsättningshastighet 

i dagar. 

Kostnad/produktivitet. 

Produkter/Anställda. 

Kostnad/Komponenter 

Logistik Produktionsprecision. 

Leveransstörningar 

Inga uppgifter 

Säkerhet Tidsförlust vid olyckor Olyckor med frånvaro. 

Frisknärvaro 

Miljö Energianvändning Inga uppgifter 

Tabell 1. Sammanställning av nyckeltal som används i kärnprocessen i båda 

fallföretagen.  

Tabellen ovan är en sammanställning av alla nyckeltal som kom fram i intervjuerna med 

fallföretagen. Förklaring av nyckeltalen återfinns i bilaga C. 
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Många av nyckeltalen i tabellen är icke finansiella och denna typ av tal ger information 

om vad som händer just nu i organisationen eller framtiden (Kaplan och Norton 1992).  

Det finansiella mätetalen beskriver vad som redan har hänt och det förekommer även en 

del nyckeltal av denna typen i båda fallföretagen.  

Det betyder att båda typerna av nyckeltal är lika viktiga i båda fallföretagen. Enligt 

Lönnqvist och Lind (1998) ska det finnas en koppling mellan nyckeltalen och 

organisationens vision. Företagen i studien har en vision om att skapa hållbara 

transporter och det innebär att de inte bara har som mål att tjäna pengar utan även att 

värna om miljön. Därför är det en anledning till att icke finansiella nyckeltal är lika 

viktiga som finansiella nyckeltal i de studerade organisationerna. Anledningen till att de 

använder liknande nyckeltal är att båda företagen strävar efter att bli världsledande 

tillverkare av hållbara transporter .  

4.3 Nyckeltal som presenteras i fallföretagens årsredovisningar 

Den andra delen av studien är en dokumentstudie av fallföretagens årsredovisningar för 

år 2014. Datan som samlats in är de nyckeltal som företagen valt att presentera i sina 

årsredovisningar. Antalet redovisade nyckeltal skiljde sig något och några av dessa var 

liknande i båda företagen och andra olika. En sammanställning av dokumentstudien 

visas i Tabell 2.      

Volvo Group  Scania 

Bruttomarginal Rörelsemarginal 

Forsknings- och 

utvecklingskostnader i % av 

nettoomsättning 

Kapitalomsättningshastighet 

Försäljningskostnader i % av 

nettoomsättning 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Administrationskostnader i % av 

nettoomsättning 

Avkastning på operativt kapital 

Avkastning på eget kapital Nettoskuldsättning exklusive 

pension 

Räntetäckningsgrad Nettoskuldsättningsgrad 

Självfinansieringsgrad  

Finansiell nettoställning i % av 

eget kapital 

 

Andel eget kapital  

Tabell 2. Nyckeltal som finns i fallföretagens årsredovisningar  
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I tabellen ovan presenteras de nyckeltal som samlats in från årsredovisningarna. 

Definition av dessa finns i bilaga C. Nyckeltalen i tabellen är endast av finansiell 

karaktär vilket betyder att fallföretagen endast redovisar finansiella mätetal i sina 

årsredovisningar. Skillnaden mellan tabellerna är att i tabell 1 presenteras nyckeltal av 

båda typerna som används i en del av företagen.  

 

I den andra tabellen finns bara en typ av mätetal och dessa redovisas i 

årsredovisningarna och används i toppen av respektive fallföretag. Tabellerna ger 

information om att  både finansiella och icke finansiella nyckeltal är lika viktiga i 

kärnprocessen och att finansiella nyckeltal är viktiga i toppen på företagen.   

4.4 Nyckeltal i styrningen 

4.4.1 Volvo Group – Användning av nyckeltalen i organisationen 

Volvo Group har varje månad ett möte som dem kallar för Business Review Meeting 

(BRM) mellan de olika organisatoriska lagren i organisationen. Från toppen av 

organisationen som kallas Powertrain Produktion (PTP) har Karin som är ekonomichef 

på Volvo Powertrain och hennes chef ett BRM med chefer från Group Truck Operations 

(GTO) och GTO business control. Därefter har ekonomichefen på powertrain och 

hennes chef ett BRM med respektive fabrik. I dessa möten med fabrikerna deltar 

ekonomichefen, dennes chef, fabrikschefen samt fabrikens business control chef.  

I alla de olika BRM mötena är det obligatoriskt att chefen och ekonomchefen i fabriken 

deltar men ibland deltar även andra chefer såsom till exempel logistikchefen, 

personalchefen och kvalitetschefen. Tyngdpunkten på mötena är att gå igenom 

nyckeltalen och diskutera hur organisationen ligger till mot målen och om aktiviteterna 

är tillräckliga för att nå målen. Förutom att BRM strukturen handlar mycket om 

nyckeltalen baseras även till stor del den interna kommunikationen på nyckeltalen som 

används i organisationen.  

4.4.2 Scania  

Scania har gemensamma nyckeltal visualiserade i alla sina fabriker. I Scanias fabriker 

sammanfattas varje morgon gårdagens resultat. Utvärdering sker omgående om åtgärder 

har hittats, vilket görs för att undvika avvikelser eller om någon avdelning skulle 

behöva hjälp. 

 

Varje område i organisationen har också uppföljning som kallas Real-Time-

Management (RTM). RTM går ut på att linjens chef följer upp resultatet ungefär tre 

gånger per skift. Det som är i fokus är att snabbt förstå avvikelserna och se till att 

åtgärder som behövs införs för att avvikelserna inte ska uppstå igen.  

Det tas alltid fram en Short TermAction (STA) och förhoppningsvis är det tillräckligt 

men om det inte skulle vara tillräckligt tas även en LongTermAction (LTA) fram. 
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Exempel på STA kan vara en extra kontroll och på LTA kan det vara att investera i 

något verktyg eller att det behövs en produktförändring.  

4.5 Användning av nyckeltal i styrningen 

När Volvo Group valde nyckeltalen var det viktigt att de som valdes balanserades enligt 

modellen som kallas för balanserat styrkort. Volvo använder sig av balanserade styrkort 

där de nyckeltalen som används finns indelade i olika perspektiv.  

Volvo Groups styrkort är ett exempel på ett styrkort som inte innehåller det perspektiv 

som presenterades när det balanserade styrkortet introducerades. De har anpassats till 

verksamheten genom att använda de perspektiven som behövs för att kunna nå sin 

vision genom strategin.  

Scania använder sig också av balanserade styrkort med fyra olika perspektiv. De 

använder inte samma fyra perspektiv utan Scania har precis som Volvo anpassat sitt 

styrkort efter sin strategi och vision. Dessa perspektiv är säkerhet, kvalitet, leverans och 

kostnad. Produktionsansvarig på Scania berättar att användandet av det balanserade 

styrkortet ska hjälpa Scania att inte tappa fokus på viktiga processer som sker i 

organisationen.  

4.6 Målsättning för varje nyckeltal 

Ekonomichefen berättar att Volvo Powertrain sätter målen för sina nyckeltal genom att i 

vissa fall bryta ner de övergripande målen. Energiförbrukningen är ett exempel på ett 

nyckeltal som är nerbrutet från Volvos övergripande mål. De flesta nyckeltalens mål är 

satta utifrån en avvägning mellan krav från interna och externa kunder samt på 

ambitionsnivån i organisationen. Ekonomichefen säger också att Volvo vill ha 

stretchade mål men inte för stretchade då det kan leda till att målen blir demotiverande. 

Målen ska även stämma överens med de resurser som finns att tillgå i organisationen.          
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Figur 3 Tankemodell, inspirerad av modell som presenterats vid intervjun med 

Scanias produktionsansvariga. 

Scania använder sig av en tankemodell (figur 3) för att sätta mål på varje nyckeltal som 

finns med i det balanserade styrkortet. Modellen ska hjälpa Scania att hitta de rätta 

målen som organisationen ska styras mot. Produktionsansvarig på Scania Powertrain 

berättade att målet för varje nyckeltal sätts utifrån en kombination av vad resultatet var 

föregående år och vad som måste uppnås för att företaget ska kunna nå sina långsiktiga 

mål. När Scania sätter målen för nyckeltalen avvägs också hur mycket pengar som de är 

beredda att investera för att uppnå målen.      

4.7 Sammanfattning 

Denna studie visar att fallföretagen som är verksamma inom samma bransch och som 

dessutom är konkurrenter är lika men ändå olika. De är lika eftersom att det använder 

liknade verktyg för att styra verksamheten och för att de har samma vision. Det som gör 

att de är olika är att de använder sig av olika nyckeltal och använder samma typ av 

styrverktyg på olika sätt.  

Båda företagen använder sig av balanserat styrkort som är en hybrid modell som 

innehåller båda finansiella och icke finansiella nyckeltal. Det som syns tydligt i både 

Scania och Volvos styrkort är att finansiella och icke finansiella nyckeltal är lika 

viktiga. Undersökningen gav en förståelse av hur målen för respektive nyckeltal som 

används i kärnprocessen sätts i respektive organisation. Det är en egen process som 

används när målen ska sättas för respektive nyckeltal. Dessa processer skiljer sig åt 

mellan de båda företagen, men båda fallföretagen använder prestationsmätningen på 

samma sätt i sin organisation.         
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av den empiriska undersökningen med hjälp av den 

teoretiska referensramen utifrån analysmodellen.      

5.1 Nyckeltal   

De nyckeltal som länge har haft en stor betydelse är av finansiell karaktär men på senare 

tid har allt fler organisationer börjat använda sig av icke finansiella nyckeltal (Ax, 

Johansson och Kullvén 2009).  Lönnqvist och Lind (1998) anser att det flesta nyckeltal 

som används är finansiellt inriktade. Det medför en del risker som till exempel att 

aspekter som inte är av finansiell karaktär men som är viktiga kan glömmas bort. De 

icke finansiella nyckeltalen är viktiga för att de skapar en bättre koppling mellan 

företagets mål, strategi och uppföljning (Lönnqvist och Lind).  Den empiriska 

undersökningen i denna studie visade att båda organisationerna har som vision att skapa 

hållbara transporter, vilket betyder att de vill minska sin negativa påverka på miljön. 

Fallföretagen använder även icke finansiella nyckeltal som mäter säkerhet och 

kundnöjdhet, vilket är viktigt för båda fallföretagen. Därför är icke finansiella nyckeltal 

viktiga i dessa organisationer som vill anse sig vara miljövänliga och producera på ett 

säkert sätt men samtidigt göra sina kunder nöjda. Melnyk, Stewart och Swink (2008)  

menar att styrning är en av tre funktioner som nyckeltalen har i organisationen. Detta är 

en annan anledning till att icke finansiella nyckeltal är minst lika viktiga som finansiella 

nyckeltal för båda fallföretagen.  

Lohman (2004) hävdar att användning av båda typerna av nyckeltal är nödvändigt för 

att kunna översätta strategin till specifika mål. Fallföretagen är ett tydligt exempel som 

visar på att finansiella och icke finansiella nyckeltal är lika viktiga då de använder det 

balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet är en modell där båda typerna av 

nyckeltal används (Malmi & Brown 2008). Lönnqvist och Lind anser att det ska vara en 

balans mellan finansiella och icke finansiella nyckeltal och för att kunna skapa den 

balansen har två nya modeller tagits fram. En av det modellerna som används i många 

organisationer idag är det balanserade styrkortet. Det använder inte exakt samma 

nyckeltal även om många är lika. 

5.2 Nyckeltal i årsredovisningarna 

Precis som nyckeltalen som framkom av intervjuerna är nyckeltalen i 

årsredovisningarna lika varandra i båda företagen men en del av dessa nyckeltalen 

skiljer sig. Den största skillnaden mellan nyckeltalen som kom fram i intervjuerna och 

de i årsredovisningarna är att det endast är finansiella nyckeltal i årsredovisningarna. 

Det kan tyda på att det läggs större vikt på finansiella nyckeltal högre upp i 

organisationen. Kaplan och Norton (1992) anser att de finansiella nyckeltalen endast ger 

information om vad som hänt i organisationen. 
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Det finns nackdelar med att bara använda finansiella nyckeltal. Icke finansiella 

nyckeltal kan ge information om företagets framsteg innan den finansiella 

informationen har uttalats Ittner och Lacker (2003). De icke finansiella nyckeltalen ger 

information om vad som händer för tillfället och om framtiden i organisationen (Kaplan 

och Norton). Denna information kan inte fås av de finansiella nyckeltalen. Det var två 

stycken nyckeltal som skiljde sig mellan de två fallföretagen och det var 

självfinansieringsgrad som Volvo använder och nettoskuldsättningsgrad som Scania 

använder (se definition på nyckeltalen i bilaga c).     

5.3 Två olika sätt att använda nyckeltalen i organisationen 

Enligt Melnyk, Stewart och Swink (2004) kan nyckeltal användas på två olika sätt. 

Antingen genom att bedöma redan uppnådda resultat eller att förutsäga framtida 

resultat. Resultatet av den empiriska undersökningen visar att både finansiella och icke 

finansiella nyckeltal används i den del av fallföretagen som intervjuerna bygger på. Det 

tyder på att de använder nyckeltalen för att förutsäga framtida reslutat då icke 

finansiella nyckeltal beskriver framtida händelser i företaget(Kaplan & Norton 1992). 

Men en del av den empiriska undersökningen gick ut på att studera respektive 

fallföretags årsredovisningar, där det presenteras endast finansiella nyckeltal. 

Finansiella nyckeltal beskriver det som redan hänt i organisationen (Kaplan & Norton). 

Detta indikerar att nyckeltalen används till att bedöma redan inträffat resultat i toppen 

på fallföretagen. I båda fallföretagen används nyckeltalen på olika sätt i olika delar i 

organisationen.  

5.4 Målsättning för varje nyckeltal 

Ett företags huvudmål bryts ned i delmål och prestationsmätningen används för att mäta 

de prestationer som krävs för att delmålen ska kunna uppnås (Ax, Johansson och 

Kullvén 2009). Nyckeltalen är mått på dem prestationer som är viktiga i en 

organisation. Att sätta mål på nyckeltalen är en process som kan ske på olika sätt, vilket 

den empiriska undersökningen visar. Neely et al (1997) beskriver i sitt ramverk som kan 

användas när nya nyckeltal ska utformas, att mål på nyckeltalen är en viktig del av. 

Enligt Neely et al är målen på mätetalen en funktion av kraven som ställs på företaget 

av dess ägare och kunder. I företagen som den empiriska undersökningen bygger på är 

det en process att sätta upp mål för nyckeltalen. 

Ett av fallföretagen sätter vissa av målen på sina nyckeltal genom att bryta ner 

övergripande mål i organisationen. Fallföretaget sätter en del av målen genom en 

avvägning mellan kraven från sina kunder och ambitionsnivån i organisationen. Det är 

viktigt för företaget att målen stämmer med de resurser som företaget har tillgång till.  

Det andra företaget från studien har en modell (figur 3) som de utgår ifrån när de sätter 

målen för respektive nyckeltal. De tar även hänsyn till resultatet från föregående år och 

vad som måste uppnås för att kunna nå de långsiktiga målen i företaget. De avväger 

också hur mycket pengar de är beredda att investera för att uppnå målen.  
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Den empiriska undersökningen visar tydligt på två helt olika processer som genomförs 

för att sätta upp mål för nyckeltalen. Processen att sätta mål är inte helt lika i de två 

företagen och varje företag tar fram sina egna delmål på sitt sätt.        

5.5 Prestationsmätning ett styrverktyg 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver att det finns tre olika typer av styrmedel. 

Formellt styrmedel är en av dessa tre typer och prestationsmätningen är ett formellt 

styrmedel. Prestationsmätningen kan användas på två olika sätt i en organisation. 

Antingen på ett diagnostiskt sätt eller på ett interaktivt sätt (Henri 2006).  Fallföretagen 

beskrev i undersökningen att det hade möten som var inriktade på nyckeltalen. Det vill 

säga de hade möten där nyckeltalen mättes och följdes upp för att kunna vidta åtgärder 

vid behov. Undersökningen visade också att båda företagen använder 

prestationsmätningen på ett diagnostiskt sätt.  

Henri (2006) menar att diagnostisk användning har den vanliga återkopplingsrollen som 

innebär att nyckeltalen följs upp och återkopplas för att hitta avvikelser och på så sätt 

sätta in åtgärder vid behov. Det andra sättet att använda prestationsmätning på är 

utvecklingsrollen som handlar om lärande och sökande i organisationen. 

Återkopplingsrollen syns i båda fallföretagen då de har möten där de går igenom 

nyckeltalen för att se hur det ligger till mot målen för respektive nyckeltal. Hittas 

avvikelser sätts åtgärder in som behövs för att undvika att samma avvikelser uppstår 

igen. 

Undersökningen visade att båda fallföretagen använde prestationsmätningen som ett 

styrverktyg och att båda fallföretagen använder prestationsmätningen på samma sätt. 

Fallföretagen följer upp sina nyckeltal på samma sätta i alla fabriker.      

5.6 Nyckeltal en del av styrningen   

Malmi och Brown (2008) introducerade en styrmix som innehåller fem olika typer av 

styrning. En av dessa är den cybernetiska styrningen som innehåller både finansiell och 

icke finansiell information. Modeller som används i den cybernetiska styrningen kallas 

för hybrider och en av dessa modeller är balanserat styrkort som är en modell som 

används till prestationsmätning i organisationen. Grundläggande information som 

behövs för att kunna styra verksamhet fås utav prestationsmätningen (Lohman 2004). 

Resultatet av studien visar på att båda fallföretagen använder sig av balanserat styrkort 

som ett styrverktyg där nyckeltalen används. När kaplan och Norton (1992) 

introducerade det balanserade styrkortet innehöll det fyra olika perspektiv.  
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Lönnqvist och Lind (1998) anser att möjligheterna som finns när det gäller att styra en 

verksamhet ökar då uppföljningen sker i fler dimensioner. Användandet av det 

balanserade styrkortet handlar om att följa upp företaget i flera dimensioner. Denna 

uppföljning av verksamheten leder till en mer balanserade prestationsmätning. På senare 

tid har styrkortet blivit ett flexibelt verktyg vilket innebär att antal perspektiv samt vilka 

perspektiv som används i styrkortet anpassas efter företagets situation och strategi 

(Bisbe & Barrubés 2012). Fallföretagen använder det balanserade styrkortet som ett 

flexibelt styrkort.  

De använder inte styrkortet med de perspektiven som Kaplan och Norton introducerade 

utan de använder de perspektiv som är anpassade efter deras strategi och vision. Det 

finns två generationer av styrkort och den andra generationen handlar om införande av 

strategikartor som beskriver företagets strategi (Bisbe & Barrubés). Undersökningen 

visar att fallföretagen använder den andra generationen av det balanserade styrkortet då 

båda företagen har anpassat sina perspektiv efter sin vision. De har även brutit ner sina 

visioner till delmål som presenteras i de olika perspektiven i styrkorten.  

Studien visar att det är viktigt för det ena fallföretaget att nyckeltalen som används är 

framtagna enligt modellen för balanserade styrkort. Det andra fallföretaget använder sitt 

styrkort som hjälpmedel för att inte tappa fokus på andra viktiga processer. Det betyder 

att fallföretagen använder styrverktyget balanserat styrkort på olika sätt. Båda företagen 

följer upp verksamheten i flera dimensioner när det mäter nyckeltalen för att se om 

målen för respektive nyckeltal har uppnåtts.  

5.7 Viktiga skillnader och likheter mellan fallföretagen 

Studiens empiriska del handlar om en undersökning av två företag inom samma bransch  

som är konkurrenter med varandra. Undersökningen har visat båda likheter och 

skillnader mellan fallföretagen. Den tydligaste likheten mellan fallföretagen som 

kommit fram i undersökningen är att båda strävar efter att bli världsledande tillverkare 

av hållbara transporter. Det betyder att de har samma vision samtidigt som de är 

konkurrenter på marknaden. De använder även en del liknande nyckeltal i sin 

kärnprocess och precis som Lönnqvist och Lind (1998) påstår så är icke finansiella 

nyckeltal lika viktig som finansiella nyckeltal. Det finns styrverktyg där nyckeltalen 

används, ett exempel är det balanserade styrkortet. Styrverktyget används av båda 

organisationerna för att styra sin verksamhet med sina nyckeltal. Kaplan och Norton 

(1992) introducerade det balanserade styrkortet med fyra olika perspektiv men Bisbe 

och Barrube (2012) menar att på senare tid har styrkortet blivit ett mer flexibelt styrkort.  

Fallföretagen är lika på det sättet att de använder styrverktyget på ett flexibelt sätt men 

skiljer sig åt då företagen har olika syften med styrkortet i sina organisationer. Det ena 

företaget använder sitt styrkort till att balansera de valda nyckeltalen enligt modellen. 

Det andra företaget ser styrkortet som ett hjälpmedel för att inte tappa fokus på någon 

av processerna som är viktiga i organisationen.    
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Det finns även en tydlig likhet i den process där det balanserade styrkortet ska tas fram i 

organisationerna. Båda företagen strävar efter att anpassa sitt styrkort till sin vision och 

strategi. Den tydligaste skillnaden som visade sig i den empiriska studien var att 

processen att sätta mål på nyckeltalen ser helt olika ut i de två företagen. Den empiriska 

undersökningen i denna studie visar på två olika företag med samma vision och som är 

konkurrenter med varandra. Dessa företagen har en del likheter och en del skillnader i 

användandet av nyckeltal i styrningen. 
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6   Slutsatser 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformuleringar. Avsnittet avslutat med en 

diskussion som handlar om förslag på vidare forskningen kring samma ämne som denna 

uppsats bygger på.   

6.1 Mått 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka nyckeltal fallföretagen använder i sina 

kärnprocesser samt hur dessa nyckeltal utgör en del av styrningen. I studien studeras 

även vilka nyckeltal som är lika samt skiljer sig åt mellan de två organisationerna.  

Fallföretagen har som vision att bli ledande tillverkare av hållbara transporter. 

Resultatet av den empiriska studien visar att båda organisationerna har brutit ner sin 

vision och tagit fram nyckeltal som behövs för att visionen ska uppnås. Det finns 

nyckeltal som skiljer sig åt mellan organisationerna även om de har samma vision. Den 

största likheten är att båda organisationerna använder ungefär lika många finansiella 

som icke finansiella nyckeltal. Nyckeltalen är indelad i olika perspektiv och de 

perspektiv som liknar varandra i de båda organisationerna är kvalitet, finansiellt och 

säkerhet. Nyckeltal som används inom kvalitet kan vara till exempel avvikelser per 

komponent eller anmärkningar per fordon. Rörlig kostnad per enhet, fast kostnad eller 

materialomsättningshastighet är en del av de nyckeltalen som är liknande i båda 

organisationerna och som ingår i det finansiella perspektivet. Se tabell 1 i kapitel 4 för 

att se alla nyckeltal inom det finansiella perspektivet. Inom perspektivet säkerhet mäts 

nyckeltal som frisknärvaro och tidsförlust vid olyckor. Dessa nyckeltal är mest lika i  

båda fallföretagen av de som har kommit fram i undersökningen. Den empiriska 

undersökningen visar på att Volvo Group även har nyckeltal i perspektiven som avser 

logistik och miljö, men det har inte framkommit i studien att Scania har nyckeltal i de 

perspektiven. I perspektivet logistik finns nyckeltalen leveranstörningar och 

produktionsprecision. Energianvändning är ett nyckeltal som finns i miljöperspektivet. 

Detta gör att de perspektiven och nyckeltalen skiljer såg åt mellan organisationen på den 

nivån som studien omfattar. På andra nivåer i organisation kan Scania ha nyckeltal som 

delas in under perspektiven logistik och miljö.  

6.2 Nyckeltalens påverkan på styrningen 

En del av syftet var att studera hur nyckeltalen som används i kärnprocessen utgör en 

del av styrningen. I undersökningen visade det sig att båda fallföretagen använder det 

balanserade styrkortet som är ett styrverktyg där nyckeltalen delas in i olika perspektiv. 

När det balanserade styrkortet introducerades innehöll det fyra perspektiv, men på 

senare tid har det balanserade styrkortet blivit mer flexibelt. Det innebär att företag 

anpassar perspektiven efter sin verksamhet och strategi. Den empiriska undersökningen 

visar två företag som använder det balanserade styrkortet på ett flexibelt sätt.  
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Visionen är liknande i båda organisationerna, men perspektiven och användandet av 

styrkortet skiljer sig åt mellan fallföretagen. Volvo Group använder det balanserade 

styrkortet för att bestämma sina nyckeltal. Vilka perspektiv som de använder i sitt 

styrkort framgår inte i intervjun. Scania har ett styrkort som innehåller fyra perspektiv 

och dessa är säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Detta företag använder det 

balanserade styrkortet som hjälp till att inte tappa fokus på viktiga processer i 

organisationen. Studien visar att två företag med samma vision använder det 

balanserade styrkortet men på olika sätt.    

För varje nyckeltal som finns i det balanserade styrkortet sätts mål som följs upp genom 

att nyckeltalen mäts. Att sätta mål på sina nyckeltal är en process som kan se olika ut 

även i organisationer som arbetar mot liknande långsiktiga mål och med samma vision, 

det visar sig i den empiriska studien. Några av målen för nyckeltalen inom Volvo Group 

är nedbrutna från övergripande mål, ett exempel på ett sådant nyckeltal är 

energianvändningen. Nästan alla målen är satta genom en avvägning mellan kraven från 

kunderna och ambitionsnivån i organisationen. Scania har däremot valt en modell som 

de följer när målen på nyckeltalen ska sättas (se figur 3). Slutsatsen är att de två 

företagen som studien bygger på har samma vision men styrs på lite olika sätt. 

Processen för målsättningen av nyckeltalen skiljer sig mellan de två organisationerna.    

6.3 förslag till vidare forskning 

Studien bygger på en undersökning om nyckeltal som används i kärnprocessen och hur 

dessa utgör en del av styrningen i två olika företag som är verksamma inom samma 

bransch. Under studien undersöktes vilka nyckeltal som används i kärnprocessen samt 

dess påverkan på styrningen. Fallstudieföretagen är två organisationer som ägnar sig åt 

många olika processer. Vilka nyckeltal som används samt skillnader och likheter mellan 

företagen i andra delar av organisationen skulle kunna studeras vidare. Vidare studie om 

användningen av icke finansiella nyckeltal i organisationer och undersökning om de 

icke finansiella nyckeltalen är viktiga i andra delar av organisationerna.    

Fallstudieföretagens användning av nyckeltal i styrningen har också studerats i denna 

studie. Det skulle vara intressant att studera motiven till valet av styrverktyg samt se 

ifall andra styrverktyg som innehåller nyckeltal används i andra delar av 

organisationerna. Enligt styrmodellen som används i denna studie används nyckeltalen 

främst i den cybernetiska styrningen, därför skulle det vara intressant med vidare studie 

som undersöker om nyckeltalen förekommer i någon annan typ av styrning i Malmi och 

Browns (2008) styrmix.  

Ett annat perspektiv att fördjupa sig inom skulle kunna vara hur dessa nedbrutna mål tas 

emot och följs upp utifrån ett kulturellt perspektiv. Det skulle vara fullt möjligt att 

bygga på denna uppsats och med dessa två företag som grund, då de är verksamma 

globalt men har samma organisatoriska uppbyggnad.    
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Bilaga A: Intervjuguide 

 Vem är du och vad har du för befattning i organisationen? 

 

 Lite bakgrund om företaget 

 

 Vilka nyckeltal använder ni i er kärnprocess? 

 

 Hur använder ni dessa nyckeltal som en del i styrningen? 

 

 Hur tänkte ni när ni valde just dessa nyckeltal med avseende på vilket 

slutresultat ni ville ha? 

 

 Hur sätter ni målet för varje nyckeltal?  

 

 Reviderar ni fokus och mål under vägen? 

 

 Följer ni mest absoluta tal eller trender? 

 

 Jämför ni era parallella processer om ja med absoluta tal eller trender? 

 

 Hur vet ni att dessa nyckeltal driver rätt beteende i organisationen och att man 

inte tappar fokus på andra viktiga processer?  
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Bilaga B: Nyckeltalens betydelse 

Kundreklamation: Hur många av det levererade produkterna reklameras och det 

beräknas genom att dela antalet reklamationer med antalet levererade produkter. 

Fel frekvens första månaden: Garantikrav per lastbil som varit ute i tjänst en 

månad. Krav/ levererade lastbilar.   

Garantikostnad för renoverade produkter vs standard kostnader för sålda 

produkter: Garantikrav på renoverade produkter. 

Rörliga kostnader per enhet: Beskriver vilken den rörliga kostnaden är per 

produkt. 

Fasta kostnaden: Totala fasta tillverkningskostnaden. 

Materialomsättningshastighet: Inventering räknat i dagar.  

Produktionsprecision: Hur tillverkningsprocessen går jämfört med planering. 

Leveransstörningar: Leveransstörningar gentemot interna kunder. 

Tidsförlust vid olycka: Hur mycket av arbetstiden som går förlorat vid olycka. 

Energianvändning: Energiförbrukning exklusive volymeffekt.  

Avvikelse per komponent: Avvikelse på komponent som återförs från 

slutmontering eller slutkund. 

Anmärkning/Fordon: Anmärkningar på fordon.    

Produkter/anställda: Antal produkter per anställd. 

Kostnad/komponenter: Kostnaden per komponent. 

Olyckor med frånvaro: Olyckor som orsakar frånvaro. 

Frisknärvaro: Friska närvarande i organisationen. 
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Bilaga C: Definition av nyckeltalen från 
årsredovisningarna 

Scania: 

 

Operativt kapital: De totala tillgångarna med avdrag för likvida medel och 

rörelsens skulder. 

 

Sysselsatt kapital: De totala tillgångar med avdrag för rörelsens skulder. 

 

Rörelsemarginal: Det rörliga resultatet i procent av nettoomsättningen i företaget. 

 

Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättningen i förhållande till det sysselsatta 

kapitalet. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av  

sysselsatt kapital. 

 

Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat i procent av det operativa 

kapitalet. 

 

Nettoskuldsättningsgrad exklusive avsättning för pension: Kort- och långfristig     

upplåning med avdrag för likvida medel och verkligt värde netto av derivat för   

lånesäkringar.  

 

Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuldsättning, nettokassa i förhållande totalt eget 

kapital. 

 

Volvo: 

 

Bruttomarginal: Bruttovinsten dividerat med nettoomsättning 

 

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget 

kapital 

 

Räntetäckningsgrad: Ränteintäker samt rörelseresultat och liknande resultatposter    

dividerat räntekostnader och liknande kostnader. 

 
Självfinaniseringsgrad: kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med  

nettoinvesteringar i anläggningar och leasingtillgångar enligt kassaflödesanalysen 

 

Finansiell nettoställning i % av eget kapital: Likvida medel, kortfristiga 

placeringar och räntebärande finansiella fordringar med avdrag för kort- och 

långfristiga räntebärande skulder och avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser.   

 


