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Abstract 

Problem/Purpose: The performance measurement systems of a company tend to evolve in an 

undesirable direction, if the performance measurement systems even evolve in some areas. 

The purpose of this study has been to contribute with knowledge of how drivers and barriers 

affect the development of performance measurement systems.  

 

Theory: The study is based on Kennerley & Neelys’ framework about drivers and barriers. 

Drivers could be in form of external of internal nature. The barriers are four to the numbers: 

process, people, system and culture.   

 

Method: Use of quantitative method, data collection in form of surveys, and analysis through 

correlation matrices. 

 

Conclusion: A relationship has been found between the pressures a company sense of 

external and internal drivers and how often a company changes the weight of importance of 

an indicator. A relationship has also been found between the pressures a company sense of 

external and internal drivers and how often a company changes the frequency of reporting of 

an indicator. Companies that senses a pressures for example of an external driver will often 

senses a pressures of an internal driver, and vice versa. A relationship has also been found 

between the degrees of that the process barrier prevents the evolution of a company’s 

performance measurement system and how the company added, deleted and change target of 

their indicators. The barriers: process, people and system are correlated, so if a company can 

put one of these barriers down, the company could probably put the other two down.          
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Sammanfattning 

Problem/Syfte: Ett företags prestationsmätningssystem tenderar till att utvecklas i en icke 

önskvärd riktning, om det ens utvecklas inom viss områden. Syftet med denna studie har varit 

att öka kunskapen om hur pådrivare och barriärer påverkar utvecklingen av 

prestationsmätningssystem.  

 

Teori: Studien bygger Kennerley & Neelys ramverk om pådrivare och barriärer. Pådrivare 

kan antingen vara externa eller interna. Barriärerna är fyra till antalet: process, individ, system 

och kultur.  

 

Metod: En kvantitativ metod har använts, datainsamling i form av enkäter, och analys genom 

korrelationsmatriser.  

 

Slutsats: Ett samband har kunnat påvisas mellan det tryck som ett företag känner av externa 

och interna pådrivare och hur ofta den vikt som tilläggs ett mått ändras. Ett samband har även 

kunnat påvisas mellan det tryck som ett företag känner av externa och interna pådrivare och 

graden av en ändrad rapporteringsfrekvens på de i prestationsmätningssystemet ingående 

måtten. Ett samband föreligger även mellan externa och interna pådrivare, känner ett företag 

av den ena pådrivaren känner företaget med stor sannolikhet av även den andra pådrivaren. 

Ett samband har även kunnat påvisas mellan till vilken grad som ett företag känner av 

barriären process och till vilken grad som ett företag lägger till, tar bort och ändra målnivån på 

de i prestationsmätningssystemet ingående måtten. Vad det gäller barriärerna process, individ 

och system så samvarierar dessa. Så klarar ett företag av att bemästra en av dessa barriärer så 

klarar företaget med stor sannolikhet av att bemästra de övriga två.  
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1. Inledningskapitel 

I detta kapitel introduceras läsaren till studien. Detta genom att läsaren först blir presenterad 

till studiens ämnesområde och dess problematik. Detta resulterar i studiens frågeställning som 

åtföljs av studiens syfte, avgränsningar och det potentiella bidraget.   

 

1.1. Bakgrund och problematisering  

Forskning visar på att det styrsystem som ett företag använder sig av också skall stämma 

överens med företagets strategi (Greve, 2009, s. 49; Nørreklit et al., 2008; Simons, 1994). I de 

fall som styrsystemet stämmer överens med den strategi som företaget har valt att använda sig 

av, kan styrsystemet användas för att exempelvis skapa konkurrensfördelar (Greve, 2009, s. 

49; Nørreklit et al., 2008).  

 

Att ett företag har valt en strategi och att företaget har lyckats anpassa sitt styrsystem efter 

strategin innebär inte att eventuella konkurrensfördelar, som kan dras utav detta, kommer att 

vara för evigt (Nørreklit et al., 2008). I en omvärld som speglas av snabba förändringar i olika 

faktorer såsom kundunderlag, teknologi och konkurrens krävs att företag anpassar sin strategi 

eller sina strategier efter de nya förutsättningar som uppstår i och med förändringar av de nyss 

nämnda faktorerna. En förändring av ett företags strategi leder även till att företagets 

styrsystem behöver utvecklas ifall företaget skall överleva på sikt. (Henri, 2010) Förändringar 

i ett företags omvärld gör att styrsystemets förmåga att stödja styrningen i företaget, i rätt 

riktning, kommer att avta allteftersom tiden fortlöper. Såtillvida inte en förändring av 

styrsystemet kommer till skott. Detta med anledning av att exempelvis ny teknologi gör att 

förutsättningar för ett visst mått sätts ur spel.  

 

Ett exempel på hur införandet av ny teknologi har förändrat förutsättningar för styrsystem hos 

vissa tillverkande företag, var vid införandet av C.E. Johanssons (1864-1943) måttsats. 

Måttsatsen är en låda med metallbitar av varierande storlek, vilka kan sättas samman för att 

erhålla ett bestämt mått, med en precision på 0,001 mm, vilket var en precision som inte hade 

erhållits tidigare. Med massproduktionens intågande krävdes de att olika komponenter hade 

samma storlek, oavsett vid vilken tidpunkt de var tillverkande. Tidigare hade endast en 

enskild gjutform kunna användas för att få samma storlek, på exempelvis en skruv. 

(Nationalencyklopedin, 2016; Sundin, 2016; Selivanova, 2016) Införandet av Johanssons 

måttsats ändrade således förutsättningarna för precisionsmätning, vilket var något som 

världens företag var tvungna att förhålla sig till. En sak som exempelet visar på är, för att ett 

företag skall kunna behålla verkan i sitt styrsystem, krävs de att styrsystemet utvecklas. 

Styrsystemet bör även utvecklas med regelbundna intervall, efter de nya förutsättningarna 

som ett företag och dess styrsystem ställs inför. (Henri, 2010; Nørreklit et al., 2008) 

 

Ett styrsystem kan delas upp i olika styrverktyg, varav ett styrverktyg är användandet av mått, 

såväl kvalitativa som kvantitativa mått (Malmi & Brown, 2008). Vanligtvis används ett 

flertalet olika mått för att styra ett företags verksamhet, vilket kan benämnas som ett 

prestationsmätningssystem (Nørreklit et al., 2008). När ett eller flera utav måtten har uppnått 

sin livslängd behöver en förändring av prestationsmätningssystemet komma till stånd. Denna 

förändring kan ta sig i uttryck på olika sätt, exempelvis genom att ett företag lägger till nya 

mått och tar bort gamla mått i sitt prestationsmätningssystemet. (Bourne et al., 2000; Henri, 

2010) 

 

Trots de till buds stående medlen för ett företag att anpassa sitt prestationsmätningssystem, så 

att det stämmer överens med strategin, är detta något som inte sker i praktiken. Henri (2010) 

visar på i en studie att företag generellt lägger till fler mått än vad de tar bort. Följden av detta 
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beteende blir att företagen använder sig av allt fler mått var eftersom tiden går. (Henri, 2010; 

Sulaiman & Mitchell, 2005) Med den konsekvensen att företagen på sikt kommer att drunkna 

i data. Samt att de äldre måtten som inte åtminstone har modifierats, kan sägas ha passerat sin 

livslängd och mäter tidigare strategier. Detta leder till att företagen får problem med att 

fokusera på det väsentliga. (Kennerley & Neely, 2003) 

 

Således kan de konstateras att det är klarlagt att företag bör anpassa sitt 

prestationsmätningssystem efter sina strategier för att vara framgångsrika, och att detta arbete 

generellt sätt inte fortlöper som det bör göra (Kennerley & Neely, 2002). Här uppstår frågan 

vad det är som gör att arbetet inte fortlöper som det böra göra. Viss forskning har presenteras 

om varför inte prestationsmätningssystemen utvecklas som de bör göra. En studie är Henri 

(2010), där han i sin studie analyserar sambandet mellan externa och interna 

påverkansfaktorer, företagens prestation och hur prestationsmätningssystemet utvecklas sig 

för företagen. Det som Henris (2010) studie missar är att ta med är frågor som förklarar varför 

utvecklingen av företagens prestationsmätningssystem inte utvecklas som det var tänkt.  

 

En annan studie inom området är den av Korhonen et al. (2013), där en av författarna verkar 

som en ”förändringsagent” när ett företag skall införa ett prestationsmätningssystem som 

klarar av att anpassa sig efter nya förutsättningar som uppstår för företaget. Fokus i artikeln 

ligger på det som driver på förändringen och själva förändringsprocessen. Korhonen et al. 

(2013) artikel bidrar med kunskap om hur förändringen sker, men i artikeln saknas dock till 

stor del information om varför inte förändringar sker som tänkt.  

 

Ytterligare en studie inom området har gjorts av Bourne et al. (2000). I studien undersöks 

förändringsprocessen av prestationsmätningssystem i tre företag och ett flertalet hinder för en 

lyckad förändringsprocess presenteras. I jämförelse med de två föregående studierna, läggs 

inte fokus på vad som driver på förändringen av prestationsmätningssystemet i Bourne et al. 

(2000) studie. Detta få anses som studiens svaghet då en eventuell koppling mellan det som 

driver på en förändring och det som hindrar en förändring förbises.  

 

Waggoner et al. (1999) tar i sin litteraturgenomgång upp både faktorer som driver på att en 

förändring av ett företags prestationsmätningssystem blir nödvändig och faktorer som hindrar 

att utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem går som det var tänkt. Även om 

litteraturgenomgången bidrar med värdefulla insikter, ligger svagheter i att författarna ser 

utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem lite svart-vitt så att säga. De antar att 

mått antingen läggs till eller tas bort. Detta medan utvecklingen av ett 

prestationsmätningssystem kan ske på flera sätt, exempelvis genom att omdefiniera ett 

existerande mått (Henri, 2010). Ur ett strikt perspektiv kan en omdefinition ses som att ett 

mått tas bort och ersätts med ett nytt, men som Waggoner et al. (1999) väljer att definiera sig 

behöver den existerande bilden av hur prestationsmätningssystem utvecklas nyanseras. Detta 

med studier, där fler nyanser att utvecklingen presenteras.  

 

En studie som till viss del bygger vidare på Waggoner et al. (1999) är Kennerley & Neely 

(2002, 2003). Kennerley & Neely (2002, 2003) har i sin studie genomfört intervjuer med ett 

antal personer i toppbefattningar inom sju olika företag. De har utav dessa intervjuer skapat 

ett ramverk med faktorer som påverkar utvecklingsprocessen av ett företags 

prestationsmätningssystem. Det ramverk som Kennerley & Neely (2002, 2003) presenterar är 

uppbyggt runt att en förändring kommer till stånd genom att ett företag känner av ett tryck av 

antingen externa faktorer eller av interna faktorer att förändra sitt prestationsmätningssystem, 

och att denna förändring kan om inte hindras, så bromsas utav olika fyra olika faktorer, dessa 
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väljer Kennerley & Neely (2002, 2003) att benämna process, individ, system och kultur. Den 

uppdelning som görs utav Kennerley & Neely (2002, 2003) i externa och interna faktorer som 

skapar tryck i att utveckla prestationsmätningssystem är en uppdelning som även görs av 

Henri (2010). Medan den uppdelning som Kennerley & Neely (2002, 2003) gör av de fyra 

faktorer som påverkar att utvecklingen av prestationsmätningssystem inte går som tänkt, 

liknar den uppdelning som Danneels (2002) gör, där han beskriver de fyra olika faktorer som 

Kennerley & Neely (2002, 2003) nämner, som ett företags kärnkompetenser. I sin studie så 

nämner Kennerley & Neely (2002) olika sätt att utveckla ett företag 

prestationsmätningssystem. De knyter dock inte på sin föreslagna modell för att se hur de 

faktorerna påverkar utvecklingen.  

 

Då tidigare studie inte har tagit ett helhetsperspektiv på utvecklingen av ett företagets 

prestationsmätningssystem, ämnar denna studie att till att försöka täppa till denna lucka i 

forskningen. Detta genom att använda Kennerley & Neely (2002, 2003) ramverk för att se hur 

utvecklingen av företags prestationsmätningssystem påverkas av de faktorer som Kennerley 

& Neely (2002, 2003) nämner.  

 

Av vikt är att öka förståelsen för hur ett företags prestationsmätningssystem utvecklas. Detta 

med anledning av att det de tar tid att införa nya mått. I en studie av Bourne et al. (2000) tog 

det de medverkande företagen mellan 9 till 13 månader att införa nya mått. Det vill säga ifrån 

det behovet uppstod tills måtten var införda. Författarna menar även att denna tid behöver 

minskas ifall nyttan med att införa nya mått skall kunna ökas. En ökad förståelse för hur 

utvecklingen att prestationsmätningssystem sker medför att företag kan förbygga att vissa 

händelser uppkommer. Är det exempelvis så att någon av de faktorer som Kennerley & Neely 

(2002, 2003) menar bromsar utvecklingen av företagens prestationsmätningssystem, tenderar 

till att påverka utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem.  

 

1.2. Frågeställning 

Hur påverkas utvecklingen av prestationsmätningssystem av faktorer som gör att en för-

ändring bör komma till stånd och av faktorer som hindrar utvecklingen? Samt finns det en 

samvariation mellan dessa faktorer? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur företags prestationsmätningssystem 

utvecklas, detta genom att studera faktorer som gör att en förändring bör komma till stånd av 

företags prestationsmätningssystem och faktorer som hindrar eller bromsar en utveckling av 

företags prestationsmätningssystem. För att bidra med kunskap genomfördes en kvantitativ 

studie om hur personer i ledningsgruppen i olika företag uppfattar hur dessa faktorer påverkar 

utvecklingen av prestationsmätningssystemet.  

 

1.4. Avgränsning 

Av Kennerley & Neelys (2002, 2003) ramverk kan de utläsas att utvecklingen av ett 

prestationsmätningssystem består utav olika steg, mer om de olika stegen i nästa kapitel. I 

denna studie görs dock ingen åtskillnad av hur olika faktorerna påverkar utvecklingen av 

prestationsmätning de olika stegen. Anledningen till denna begräsning går att finna i en 

avvägning mellan frågebatteriets storlek å ena sida, och å andra sidan den minskade 

tydligheten. Denna begränsning bedöms dock inte påverka resultatet i övrigt, då de olika 

frågorna som ställs kan till viss del härledas till de olika stegen i utvecklingscykeln.  
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1.5. Potentiellt bidrag 

Studiens bidrag ur en teoretisk synvinkel ligger främst i att Kennerley & Neelys (2002, 2003) 

ramverk testas. Ramverket har tagits fram genom intervjua ett antal personer innehavande 

toppbefattningar i sju olika företag. Hur står sig ramverket bland en större skala liknande 

respondenter? Ur en teoretisk synvinkel bidrar även studien till att antingen stärka eller 

försvaga kopplingar mellan å ena sidan faktorer som driver på och hindrar utvecklingen av 

prestationsmätningssystemet och å andra sidan själva utvecklingen av prestationsmätnings-

systemet.  

 

En sak som Kennerley & Neely (2002, 2003) tar upp i sitt ramverk är att IT-relaterade frågor 

kan hindra att utvecklingen av prestationsmätningssystemet blir lyckad. Utveckling på IT-

området har varit snabb, utvecklingen lär också fortsätta i en snabb takt (Hair Jr. et al., 2014, 

s. 3). Detta väcker onekligen frågan ifall det som Kennerley & Neely (2002, 2003) kommer 

fram till står sig i dagens läge eller ifall de problematiska frågorna, då studiens gjordes och 

ramverket presenterades, var av en övergående natur.  

 

Det praktiska bidraget ligger i företag kan ta lärdom om en eventuell koppling mellan de olika 

faktorerna och utvecklingen av prestationsmätningssystemet. Av vikt är dock att tilläga bara 

för att det finns en generell koppling behöver denna koppling inte gälla för varje enskilt 

företag. Genom en kunskap om dessa kopplingar kan ett företag förbereda sig på förändringar 

och få en mer gynnsam utveckling av sitt prestationsmätningssystem. Genom att kunskapen 

om faktorerna ökar, ökar också företagens förmåga att hantera dessa. Dessa medför vissa 

positiva sidor för ett företag, utom de rent ekonomiska, kan även de anställda uppleva en 

minskad stress till följd av att det känner sig ha kontroll över situationen. (Theorell, 2012, s. 

67f) 

 

Att kunna hantera eller minska påverkan av faktorerna, gör också att effektiviteten i 

prestationsmätningssystemen kan öka (Kennerley & Neely, 2002). Vilket är till fördel då 

prestationsmätningssystem drar resurser (Nilsson & Olve, 2013, s. 20). Det finns således skäl 

för ett företag att förbättra sin kontroll över sitt prestationsmätningssystem, för att få ut mer 

per satsad krona. Detta leder till en ökad konkurrensförmåga jämfört med andra företag 

(Sharda et al., 2014, s. 27). Det finns således skäl för att öka kunskapsnivån om hur 

prestationsmätningssystem utvecklas i företag. 
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2. Teoretisk referensram 

Som nämndes i inledningskapitelet används i denna studie det av Kennerley & Neely (2002, 

2003) föreslagna ramverket, för att förklara varför utvecklingen av prestationsmätningssystem 

i företag utvecklas som de gör. Enligt Kennerley & Neely (2002, 2003) sker utvecklingen av 

prestationsmätningssystemet i fyra steg. Förändringen av prestationsmätningssystemet drivs 

på av antingen externa eller interna pådrivare, samt hindras av fyra olika barriärer: process, 

individ, system, kultur. En modell över ramverket presenteras i figur 1.  

 

 
Figur 1 - Kennerley & Neelys (2002) ramverk över faktorer som påverkar utvecklingen av ett 

prestationsmätningssystem. (Källa: Kennerley & Neely, 2002, s. 1241) 

I detta kapitel bryts ramverket ned i dess beståndsdelar, där varje del beskrivs och diskuteras 

var för sig.  

 

2.1. Utveckling av prestationsmätningssystemet 

Själva prestationsmätningssystemet består av tre stycken olika byggstenar enligt Kennerley & 

Neely (2002): det enskilda måttet, samlingen av de enskilda måtten samt den stödjande 

infrastrukturen som behövs för att kunna använda de datamaterial som måtten genererar. 

Dessa tre olika byggstenar måste tas i beaktande vid utvecklingen av ett företags 

prestationsmätningssystem.  

 

En grundläggande förutsättning som behöver uppfyllas för att ett företags 

prestationsmätningssystem skall utvecklas, är att de i prestationsmätningssystemet ingående 

måtten används. För att måtten skall användas krävs det att de anställda upplever dessa som 

relevanta, annars blir resultatet att måtten inte används. (Kennerley & Neely, 2002) I en 

situation där måtten används består utvecklingsprocessen av prestationsmätningssystemet 

utav fyra olika steg: användande, reflektion, förändring samt spridning. Där användandet av 

ett mått leder till en reflektion över måttet i fråga. Reflektionen leder sedan fram till ett beslut, 

ifall måttet fungerar i sin nuvarande tappning eller ifall måttet behöver förändras. (Kennerley 

& Neely, 2003) Reflektionssteget börjar vanligtvis med att en person känner ett behov av att 
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prestationsmätningssystemet behöver utvecklas (Waggoner et al., 1999). I de fall som 

företaget beslutar sig för att prestationsmätningssystemet behöver förändras kommer företaget 

till steget förändring. I detta steg förändras prestationsmätningssystemet för att stämma 

överens med de nya förutsättningar som företaget står inför. Det sista steget i processen med 

att förändra ett företags prestationsmätningssystem är att sprida den genomförda förändringen 

ut i företaget, i detta steg börjar de förändrade delarna av prestationsmätningssystemet att 

användas. (Kennerley & Neely, 2003) Även om det är av vikt att utvecklingsprocessen av ett 

företags prestationsmätningssystem sker sammanhållet, kan det ibland komma viktigare saker 

i vägen, som saktar ner processen (Bourne et al., 2000).  

 

Den av Kennerley & Neely (2003) föreslagna uppdelningen av ett prestationsmätnings-

systems utveckling är tillämpligt för företag som använder sig av styrning med mått i en större 

utsträckning, och där utvecklingen sker på ett evolutionärt sätt.  

 

Den tankegång som Kennerley & Neely (2003) har med sin uppdelning stämmer överens med 

det som Malmi & Brown (2008) benämner som cybernetisk styrning. Grundtanken bakom 

cybernetisk styrning är enligt Green & Welsh (1988) att prestationsmätningssystemet skall 

anpassa sig efter nya förutsättningar som uppstår för företaget. De beskriver det som att ett 

företag har en tanke med vad ett mått skall mäta. Samtidigt som de ”mäts” hur väl detta mått 

uppfyller sitt mål, så att säga vilken grad av valditet som måttet har. Graden av validitet 

återkopplas sedan tillbaka till det ursprungliga måttet, för att jämföra ifall några oförutsedda 

händelser har inträffat som kräver förändringar av det ursprungliga måttet för att det skall 

kunna mäta det som de är avsett att mäta. (Green & Welsh, 1988) 

 

Malmi & Brown (2008) anser att den cybernetiska styrningen kan delas upp i fyra olika 

delsystem, dessa är: budgetering, finansiella mått, icke-finansiella mått, samt mått som är en 

blandning av finansiella och icke-finansiella, vilket benämns som hybridmått.  

 

Overman & Loraine (1994) menar på att de bakomliggande tankegångarna om cybernetisk 

styrning tas för givna. Exempelvis såsom att om en företagsledning erhåller mer information 

så kommer detta att leda till att ledningen fattar bättre beslut. Vilket de menar inte alltid är 

fallet, utan de föreslår bland annat att kaosteori kan används för studier. Hofstede (1978) 

riktar kritik mot att använda sig av cybernetisk styrning, med den invändningen att det i 

många organisationer saknas en standard att jämföra utfallet med, vilket en förutsättning med 

den modell över cybernetisk styrning som presenteras av bland annat Green & Welsh (1988).  

 

Bortser man ifrån den stödjande infrastrukturen som behövs för att samla in data, så måste de 

ingående måtten i prestationsmätningssystemet ändra sig på något sätt, ifall 

prestationsmätningssystemet skall kunna utvecklas. Bourne et al. (2000) menar på att 

prestationsmätningssystemet kan utveckla sig på fyra olika sätt, genom att ett mått läggs till, 

tas bort, att målnivån ändras (det vill säga den gräns som skall uppnås, alternativ ej 

understigas) eller genom att definitionen på ett mått ändras. Detta är en uppdelning som stödjs 

av Henri (2010), men han menar samtidigt att utvecklingen av ett företags 

prestationsmätningssystem kan ske genom att den vikt som tilläggs ett mått ändras, samt att 

rapporteringsfrekvensen för ett mått ändras.  

 

De mått som ett företag använder sig av i sitt prestationsmätningssystem skall anpassa sig 

efter företagets strategi och mål med verksamheten (Greve, 2009, s. 20; Korhonen et al., 

2013; Skærbæk & Tryggestad, 2010). När målen och förutsättningarna för företaget förändrar 

sig skall således även de mått som används för att styra verksamheten förändras, detta för att 
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bättra matcha de nya förutsättningar som företaget står inför (Korhonen et al., 2013). Trots 

detta kan ett generellt företags prestationsmätningssystem snarare beskrivas som statiskt, 

istället för dynamiskt. För att ett prestationsmätningssystem skall kunna beskrivas som 

dynamiskt räcker det inte med att det inte med att ett gammalt mått ersätts med ett nytt, utan 

de i prestationsmätningssystemet ingående måtten behöver kontinuerligt utvecklas. (Bourne et 

al., 2000; Korhonen et al., 2013) Det generella företagets omgivning kan tillskillnad ifrån dess 

prestationsmätningssystem beskrivas som dynamiskt, istället för statiskt. Skall måtten i 

prestationsmätningssystemet anpassa sig efter omgivningen så behöver även dessa kunna 

beskrivas som dynamiska. (Bittici et al., 2000) 

 

2.2. Pådrivare av förändring 

Kennerley & Neely (2002) definierar en pådrivare av förändring som en faktor som gör att en 

förändring av prestationsmätningssystemet bör komma till stånd. Anledningen till att en 

förändring bör komma till stånd är för att företagets struktur skall stämma överens med den 

nya situationen som företaget står inför. En förändring av företagets prestationsmätnings-

system så att det stämmer överens med den nya situationen, ökar möjligheterna för företaget 

att bedriva verksamheten effektivt. (Taylor & Taylor, 2014) Anledningen till att en förändring 

bör komma till stånd, kan skilja sig mellan olika företag (Rejc, 2004). En åtskillnad som kan 

göras är mellan sådana situationer som ett företag inte kan påverka och sådana situationer som 

ett företag kan påverka, det vill säga externa och interna pådrivare (Greve, 2014, s. 386 f; 

Kennerley & Neely, 2002). 

 

2.2.1. Externa pådrivare 

En uppdelning som kan göras av externa pådrivare är i: kunder, marknaden, lagar, nya 

industrier, arbetets karaktär och framtida osäkerhet. En förändring i en eller flera av dessa 

pådrivare, för ett företag, bör föranleda att företagets prestationsmätningssystem förändras för 

att bättre matcha de nya förutsättningar som förändringen har gett upphov till. (Kennerley & 

Neely, 2002; Rejc, 2004; Waggoner et al., 1999) 

 

Ett företags kunder kan ses som en extern pådrivare, då kundernas agerande ligger utanför 

företagets kontroll (Kennerley & Neely, 2002). Visserligen kan ett företag försöka påverka 

sina kunder genom diverse åtgärder, men i slutänden så bestämmer kunden ifall denna 

exempelvis vill genomföra ett köp (Axelsson & Agndal, 2005, s. 103). Förhållandet mellan ett 

företag och dess kunder har med åren blivit allt komplexare. Exempelvis så efterfrågar 

kunderna ett bredare utbud ifrån ett och samma företag. Detta har gjort att företagsledningar 

har behövt modifiera företagens prestationsmätningssystem i en riktning, ifrån att mäta hur 

det går för ett fåtal produkter till att behöva mäta hur det går för ett större antal produkter. 

Produkterna som kunderna efterfrågar har även blivit mer komplicerade att producera, 

exempelvis så önskar kunderna en ökad anpassning av produkterna efter deras önskemål. 

Detta är något som gör att företagets prestationsmätningssystem behöver utvecklas för att 

bättre matcha den nya situationen. Ett klassiskt exempel är T-Forden, där kunderna fick välja 

färg på bilen så länge som den var svart, detta skall jämföras med dagens situation där 

kunderna kan välja mellan 10 till 20 stycken olika färger på en ny bil. Kundernas efterfrågan 

gör således att prestationsmätningssystemet behöver förändras, var eftersom tiden går. För att 

ta exempelet så behövdes i början endast åtgången på svart färg beräknas, tills dagens 

situation, där åtgången på mellan 10 till 20 stycken olika färger behöver beräknas. Kundernas 

påverkan på ett företags prestationsmätningssystem kan som ses ske på olika sätt. Ytterligare 

ett sätt som kunderna påverkar utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem är 

genom att de efterfrågar kortare produktlivscyklar. (Neely et al., 2005; Sharda et al., 2014) 
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Marknaden där ett företag verkar med sina produkter kan göra att företaget behöver ta beslut 

om att utveckla sitt prestationsmätningssystem. Ett exempel på detta är att i början av en 

produkts livscykel så handlar det för ett företag om att få produkten känd bland allmänheten 

eller i en viss bransch, detta är något som kan tänkas kräva en viss typ av mått. Senare i 

produktlivscykeln har kännedomen om produkten ökat, detta bidrar till en situation där nya 

kunder och konkurrenter dras till marknaden. Situationen har således ändrat sig för företaget. 

Ifrån att fokus har legat på att göra produkten känd, till att se till att så många som möjligt 

köper företagets produkt. I introduktionsskedet för en produkt så skulle exempelvis ett mått 

som antal utdelade produktblad eller antal besök hos nya potentiella kunder för att informera 

om den nyss införda produkten kunna vara exempel på prestationsindikatorer. I skedet när 

företagets produkt har blivit känd minskar behovet av sådana indikatorer som mäter hur känd 

produkten är. I den nya situation är istället mått som mäter hur känd företagets produkt är mer 

aktuella, detta eftersom det med stor sannolikhet har kommit in nya kunder på marknaden. 

Följande steg i produktlivscykeln kräver även andra mått, företagsledningen behöver då ändra 

på de måtten som används i prestationsmätningssystemet ifall företaget skall vara 

framgångsrikt. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 164 ff) En situation som kan uppstå senare i 

produktlivscykeln är att konkurrens ökar, vilket gör att företaget kan behöva nischa sig, för att 

stå sig i konkurrensen. Exempelvis väljer vissa företag att erbjuda exklusiva produkter, medan 

andra företag väljer att erbjuda lågprisprodukter. Oavsett hur ett företag väljer att nischa sig, 

så tillkommer de nya konkurrenter som inkräktar på företagets kundbas. Detta gör att 

företaget måste förfina sitt budskap till kunderna för att behålla dessa. (Henri, 2010) Detta är 

något som potentiellt driver på utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem, då den 

nya situationen göra att nya mål med verksamheten bör sättas upp, måtten skall som bekant 

anpassa sig till de nya målen (Korhonen et al., 2013).    

 

Olika regleringar av ett företags verksamhet kan ses som en tredje form av en extern 

pådrivare. Dessa regleringar kan både vara statligt sanktionerade och sanktionerade genom 

olika branschorgan, exempelvis arbetsgivarorganisationer. En situation som kan uppstå är att 

en marknad avregleras, vilket kan göra att ett företag bör utveckla sitt prestationsmätnings-

system. För de företag som drog en fördel av regleringen och slapp konkurrens, tvingas nu 

mäta hur den egna verksamheten står sig jämtemot konkurrenternas, vilket var något som 

företaget inte var tvunget till innan avregleringen. Avregleringen påverkar även prestations-

mätningssystemet för de företag som får tillgång till den nya marknaden. Detta eftersom att 

dessa företag bör anpassa sina prestationsmätningssystem efter den nya marknaden som de får 

tillgång till. (Kennerley & Neely, 2002) En reglering utav en marknad är något som styrs av 

lagstiftning. En förändring av de lagar som är relevanta för ett företag kan skapa en situation 

där företaget behöver utveckla sitt prestationsmätningssystem. Exempelvis skulle det kunna 

vara så att en förändring av arbetslagstiftningen skulle kunna förandleda att företag behöver 

börja mäta sjukfrånvaron. Medan ett annat exempel är ny miljölagstiftning, där ett företag 

skulle kunna behöva förändra prestationsmätningssystemet så att det mäter utsläppet av ett 

visst ämne. (Kennerley & Neely, 2002; Waggoner et al., 1999) För länder i bland annat 

Europa så har lagstiftningen gått i en riktning där nya marknader har öppnats upp för företag. 

Tidigare verkade många företag på en nationell marknad, medan i dagens läge har hela 

Europa blivit en marknad, om inte företagen verkar med hela världen som marknad. 

Lagstiftningen har gått ut på att exempelvis ta bort hinder som tullar och förenkla 

gränspassager för människor och gods. De nya marknaderna har gjort att företagen har 

tvingats att specialisera sig för att klara av den ökade konkurrensen som har uppstått i och 

med avregleringen. Den ökade specialiseringen har gjort att vissa mått inte längre är aktuella 

att använda för företaget och således kan de tas bort. (Lohman et al., 2004; Neely et al., 2005) 
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Ett företags prestationsmätningssystem kan även känna av ett extern tryck att utvecklas på 

grund av nya tekniska landvinningar. Inom exempelvis transportområdet så var före flygets 

intågande sjöfarten det dominerade sättet att transportera människor interkontinentalt. Den 

interkontinentala sjönäringen fick således ändra fokus på vad som var viktigt när flyget kunde 

börja konkurrera. Sjöfarten blir även lidande av andra substitut såsom exempelvis när längre 

broar kan byggas. Ett exempel på detta är Öresundsbron, vilken slog ut sjöfarten mellan 

Malmö och Köpenhamn. (Jahnke, 2015; Petersson, 2015; Skærbæk & Tryggestad, 2010) Ett 

företags strategi behöver således revideras när det kommer nya produkter som kan användas 

som substitut till företagets produkter. Måtten skall följa strategin, vilket renderar i att 

företaget behöver utveckla sitt prestationsmätningssystem. 

 

En förändring av prestationsmätningssystemet kan behöva komma till stånd av att arbetets 

natur ändrar sig för ett företag. Exempelvis kan omgivningens tryck göra att ett företag 

behöver ställa om sin verksamhet ifrån att vara tillverkande till att bli mer kunskapsinriktat. 

Detta kommer göra att en ny situation uppstår för företaget, där företaget kommer att behöva 

lägga till nya mått, ifall verkan i prestationsmätningssystemet skall bestå. Arbetet går ifrån att 

vara rutiniserat till att mer efterfråga kreativitet och problemlösningsförmåga. Vid ett 

tillverkande företag kan kontakten med kunderna beskrivas som relativt låg, jämfört med ett 

kunskapsinriktat företag där kontakten kan beskrivas som tätare. Ändrar sig arbetets natur så 

behöver företaget förändra sitt prestationsmätningssystem för att de skall bättre stämma 

överens med de nya förutsättningarna. (Mettänen, 2005) Ett exempel skulle kunna vara ett 

företag som går ifrån att vara tillverkande till att bli mer kunskapsinriktat. Detta företag skulle 

behöva lägga till ett eller flera mått som mäter kundkontakten. 

 

En förändring av den osäkerhet som ett företag möter i sin omvärld kan skapa en situation där 

prestationsmätningssystemet kan behöva förändras. Med osäkerhet menas i detta fall hur 

överraskande omvärldsförändringar är för företaget. Vissa företag möter en situation med en 

låg grad av omvärldsosäkerhet, medan vissa andra företag möter en situation med en hög grad 

av omvärldsosäkerhet. Graden av omvärldsosäkerhet tenderar till att återspegla sig i ett 

företags organisationsform. Där företag som har en låg grad av omvärldsosäkerhet tenderar 

till att ha en hierarkisk organisationsform. Men de företag som möten en situation med en hög 

grad av omvärldsosäkerhet tenderar till att ha en plattare organisationsform. För ett företag 

tenderar dock situationen vara som sådan att graden av omvärldsosäkerhet skiftar. Exempelvis 

kan ett företag gå mot en högre grad av osäkerhet i omvärlden, vilket tenderar till att göra 

företaget plattare. (Greve, 2009, s. 188f) Detta gör att andra mått kommer på tal för att styra 

företaget. Exempelvis är ett mått som mäter innovation, ett mått som kommer på tal när ett 

företag har en plattare struktur. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 105ff) 

 

2.2.2. Interna pådrivare 

Ett företag kan också själv medverka, genom medvetna beslut, till att en förändring av 

företagets prestationsmätningssystem bör komma till stånd (Greve, 2014, s. 386 ff; Kennerley 

& Neely, 2002).  

 

En situation som kan uppstå för ett företag som gör att prestationsmätningssystemet behöver 

utvecklas är genom de beslut som tas av exempelvis ledningen eller en styrgrupp för 

företagets prestationsmätningssystem. Ett beslut som kan tas på ett ledningsmöte är 

exempelvis nya direktiv för en avdelning. De nya direktiven kan göra att en situation uppstår 

för en avdelning där prestationsmätningssystemet inte återspeglar sig i de nya direktiven. 

Prestationsmätningssystemet bör således ändras, för att bättre stämma överens med de nya 

direktiven. (Kennerley & Neely, 2002) 
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Olika trender om vilka mått som anses moderna att använda kan också påverka att ett företag 

känner sig tvunget att införa nya mått. Företaget behöver nödvändigtvis inte införa nya mått, 

men det uppstår ett slag grupptryck att införa nya mått, för att företaget skall framstå som 

modernt. (Waggoner et al., 1999) Ett exempel på detta är det balanserade styrkortet, även om 

det inte är ett mått, utan mer ett tankesätt som inkluderar mått ifrån olika synvinklar, är det ett 

exempel på ett tankesätt som har fått ett stort genomslag (Bredmar et al., 2014). 

 

Ledningen för ett företag kan komma att hamna i en situation, där de känner att det finns 

risker med den kundbas som företaget har vid det specifika tillfället. Ett exempel skulle kunna 

vara ett företag som har startas för att serva en viss specifik kund. Var eftersom tiden går kan 

dock koppling mellan dessa två företag bli svagare. För att det levererande företaget i detta 

fall skall överleva på sikt så behöver det ändra sin strategi. Detta resulterar i att 

prestationsmätningssystemet också behöver ändras, för att stämma överens med den nya 

situation som har uppstått efter att strategin har ändrats. (Korhonen et al., 2013) 

 

Bredmar et al. (2014) tar upp ett exempel på vad som skulle kunna beskrivas som en intern 

pådrivare. På ett universitet var situationen så att de anställda hade problem med att ta till sig 

de mått som användes. Detta för att de mått som användes var utspridda på olika databaser. 

De olika databaserna gjorde att de blev en tidskrävande uppgift att jämföra de olika måtten 

som fanns utspridda i olika databaser. Problematiken låg även i hur datamaterialet hanterades. 

Resultatet blev att cheferna på universitetet hade problem med att använda materialet som 

beslutsunderlag för att förbättra verksamheten. De brister som fanns i universitetets 

datahantering ledde fram till en situation där ett projekt startades för att åtgärda bristerna, 

vilket resulterade i att antalet använda mått reducerades kraftigt. (Bredmar et al., 2014) 

 

Hur ett företag väljer att organisera sig kan även utgöra en intern pådrivare. Detta då ett 

företag kan komma till en situation där det känner att den nuvarande organiseringen inte är 

ändamålsenlig för en viss typ av styrning av företaget. Företaget kan då känna ett behov av att 

omorganisera verksamheten. Omorganisering kan medföra att vissa mått har spelat ut sin roll 

och att dessa då bör tas bort. Omorganiseringen kan även leda till att vissa andra mått behöver 

läggas till. (Lohman et al., 2004) Vissa företag väljer att förlägga delar av sin verksamhet på 

en extern aktör, så kallad outsourcing. I vissa fall uppstår även den motsatta situationen, att ett 

företag tar tillbaka sådan verksamhet som tidigare har förlagt på en extern aktör. (Greve, 

2009, s. 187f) Oavsett ifall verksamheten förläggs på en extern aktör eller tas tillbaka skapar 

detta ett behov av att förändra företagets prestationsmätningssystem. Läggs exempelvis 

tillverkning ut till en extern aktör, behöver mått skapas för att se hur denna aktör sköter 

verksamheten, medan tas tillverkningen tillbaka, bör de nyss nämnda måtten tas bort.  

 

2.3. Barriärer mot förändring 

Kennerley & Neely (2002) beskriver en barriär mot förändring som ett hinder mot att en 

förändring av prestationsmätningssystemet blir lyckad. En barriär måste således övervinnas 

för att en förändring av prestationsmätningssystemet skall bli lyckad. En uppdelning som görs 

av de olika barriärerna är i: process, individ, system och kultur. De fyra olika barriärerna 

beskrivs nedan var för sig.  

 

2.3.1. Barriären process 

Ifall ett företags process för översyn, modifiering och uppdatering av sitt 

prestationsmätningssystem har brister föreligger barriären process för företaget (Kennerley & 

Neely, 2002).  
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Ett hinder som måste övervinnas ifall utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem 

inte skall hindras av barriären process är att företaget har en handlingsplan för hur de skall 

uppdatera sitt prestationsmätningssystem (Kennerley & Neely, 2002). Ifall företag har en 

handlingsplan för översyn, modifiering och uppdatering av sitt prestationsmätningssystem, så 

är denna handlingsplan inte användbar i all evighet. En risk är att de arbetsmetoder som 

används i utvecklingsarbetet med prestationsmätningssystem blir restistenta. Det vill säga att 

de anställda har tagit till sig den gamla handlingsplanen till den graden att nya föreskrifter blir 

svåra att förmedla, med den konsekvensen att de nya föreskrifterna inte används fullt ut, ifall 

de ens används. För att ett företag inte skall drabbas av detta tillstånd, krävs således att 

ledningen ser till att de anställda inte blir för fästa vid en viss arbetsmetod. (Bredmar, 2014) 

Av vikt är även att ledningen tar sig tid att exempelvis presentera nya arbetsmetoder, för att 

översynen av prestationsmätningssystemet skall fortlöpa utan problem (Franco & Bourne, 

2003).  

 

De rutiner som ett företag har utarbetat för översyn, modifiering och uppdatering av sitt 

prestationsmätningssystem blir ibland för krångliga eller saknar relevans för de anställda i 

arbetet med ovan nämnda arbetsuppgifter. Detta bidrar till att utvecklingsprocessen inte 

fortlöper som tänkt, och att rutinerna måste omarbetas för att företaget inte skall få känna av 

barriären process. (Neely et al., 2000) Att rutiner och mått uppdateras är något som 

företagsledningen har ett ansvar för (Franco & Bourne, 2003). Företagsledningens 

engagemang för detta har dock en tendens att minska var eftersom tiden går (Bourne et al., 

2002). 

 

Ett inkonsistent synsätt på mätning skapar även problem för att ett företag skall kunna 

övervinna barriären process. Det är främst tre olika saker som bidrar till att ett inkonsistent 

synsätt finns hos vissa företag. 1) Företagets inställning till mätning skiftar under tid. Ena 

taget är fokus på att mäta en sak, medan en annan stund är fokus på att mäta en annan sak. 

Detta resulterar i att införandet av ett visst mått kommer i skymundan, och att införandet inte 

går som planerat. 2) Hur en given händelse mäts skiftar mellan olika anläggningar och enheter 

inom ett företag. (Kennerley & Neely, 2002) Här spelar ett decentraliserat synsätt på 

prestationsmätning in. I de företag där de finns en historia av en decentraliserad mätning, där 

de olika avdelningarna mäter var för sig, är det svårt att få en överblick över mätningarna. 

(Lohman et al., 2004) Den acceptans som de anställda har för mätningar tenderar också att 

minska vid en situation där en bristande överblick finns av ett företags olika mått. 3) Det 

saknas en inbyggd mätfunktion i företaget, utan en inbyggd mätfunktion i företaget blir 

resultatet som i föregående punkt, att överblicken av prestationsmätningssystemet minskar. 

Med de konsekvenser som detta medför. (Kennerley & Neely, 2002) 

 

Att inte tillräckligt med tid sätts av till de anställda för att de skall kunna uppdatera 

prestationsmätningssystemet påverkar även till vilken grad som barriären process påverkar 

utvecklingen av ett företag prestationsmätningssystem. Konsekvens av att inte tillräckligt med 

tid sätts av till de anställda för att de skall kunna uppdatera prestationsmätningssystemet visar 

sig i att de i prestationsmätningssystemet ingående måtten tappar relevans allt eftersom tiden 

går. Prestationsmätningssystemet kan även producera för mycket information sätt till den tid 

som har satts av för de anställda att arbeta med den informationen. Detta gör vissa rapporter 

produceras för att de kan vara bra att ha, fastän det knappt används. Det kan även resultera i 

att det insamlade datamaterialet inte analyseras på ett tillfredställande sätt, vilket påverkar 

processbarriären. (Kennerley & Neely, 2002) 
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2.3.2. Barriären individ 
Ifall det inom ett företag saknas personal med rätt kvalifikationer för att använda samt driva 

på utvecklingen av prestationsmätningssystemet genom de olika utvecklingsstegen, så finns 

de inom företaget en barriär som benämns individ. Att de anställda saknar rätt kvalifikationer 

kan de finnas flera förklaringar på. En av förklaringar är enligt Kennerley & Neely (2002) att 

de anställda inte har tillräckliga färdigheter i antingen en eller flera av följande faktorer: 1) Att 

kunna hitta lämpliga mått att samla in data med, det vill säga vet vad för data som skall 

samlas in. 2) I att konstruera mått eller sätta gränsvärden. De anställda saknar således förmåga 

i att konstruera ett mått så att det täcker in det som det är tänkt att täcka in. 3) Att samla in 

avgränsad data. De anställda klarar inte av att samla in de datamaterial som skall samlas in. 4) 

Att analysera data, det vill säga att de anställda inte har den förmåga som behövs för att dra 

tillräckliga slutsatser av de material som har samlats in. En hög personalomsättning är något 

som påverkar ovan nämnda faktorer. Då det tar ett tag för nyanställda att lära sig det som 

krävs för att behärska de nämnda sakerna i den givna kontexten. Barriären individ påverkas 

även av den tiden som företagsledning sätter av för att se till så att personalförsörjning 

fungerar, och att de anställda har erforderliga kunskaper för att kunna utveckla 

prestationsmätningssystemet. (Kennerley & Neely, 2002) Att ett företag upplever en 

problematik med personalförsörjningen behöver inte alla gånger bero på företagsledningen. 

Utan det kan också vara så att de är problematiskt att hitta folk att anställda, med dem rätta 

kvalifikationen för en viss tjänst.  (Bourne et al., 2002) 

 

Ett sätt för ett företag att minska påverkan av barriären individ vid utvecklandet av dess 

prestationsmätningssystem är att anställda personal som är specifikt anställd för att driva på 

utvecklingsprocessen av prestationsmätningssystemet. Att anställa personal specifikt för 

utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem medför att denna personal inte behöver 

dela sin tid med andra arbetsuppgifter. Denna personal uppnår således en ökad specialisering 

inom detta område, jämfört med om de hade delat arbetstiden med andra arbetsuppgifter. 

Intressekonflikter om vad den anställda skall arbeta med försvinner även, då denna personal 

slipper att dela tiden mellan exempelvis olika enheter inom företaget. Barriären individ kan 

även minskas genom att de anställda utbildas i hur de använder och utvecklar 

prestationsmätningssystemet. (Kennerley & Neely, 2003) Utbildningsinstatser kan även 

motverka den osäkerhet som finns hos de anställda om vad som skall mätas (Lohman et al., 

2004). 

 

Införandet av ett nytt datorprogram för prestationsmätning kan även skapa problem för ett 

företag som har med barriären individ att göra. Bland annat att de anställda i företaget inte kan 

alla nya funktioner i dataprogrammet, de tar även en tid innan de anställda har hunnit lära sig 

det nya programmet på ett tillfredställande sätt. (Bourne et al., 2002) Påverkan av barriären 

individ kan således minskas ifall de datorprogram som införs är enkla att använda för de 

anställda (Korhonen et al., 2013). Användandet av datorprogram för prestationsmätning har 

även medfört att programmeringskunskaper kan vara nödvändiga i vissa fall. Detta för att 

datorprogrammet skall kunna anpassas efter den företagsspecifika miljö som programmet 

skall verka i. (Franco & Bourne, 2003) 

 

Företagsledningens förståelse för prestationsmätningssystemets utveckling spelar även in i 

barriären individs påverkan på hur effektiv utvecklingen av ett företags prestationsmätnings-

system blir. Ofta besitter inte företagsledningen tillräckliga kunskaper i utvecklingsprocessen 

av ett prestationsmätningssystem, även i hur prestationsmätningssystemet används tenderar 

företagsledningen kunskaper att svikta. Dessa bristande kunskap om prestationsmätnings-

systemets utveckling medför att de beslut som företagsledningen tar, inte alltid blir desamma 
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som om företagsledningen hade besuttit mer kunskap om prestationsmätningssystemet. De är 

därför av vikt att även företagsledningen får utbildning i att använda och i att utveckla 

prestationsmätningssystemet. (Franco & Bourne, 2003) 

 

2.3.3. Barriären system 

Är det eller de datorprogram som ett företag använder för prestationsmätning inte anpassat 

efter företagets behov leder detta till en minskad förmåga att använda programmet för att 

samla in datamaterial, analysera datamaterialet och skapa rapporter av det insamlade 

datamaterialet (Franco & Bourne, 2003; Kennerley & Neely, 2002). Det finns flera 

förklaringar till att ett datorprogram inte är anpassat efter ett företags nuvarande behov. Den 

första förklaringen är att företaget använder sig av ett datorprogram för 

prestationsmätningsmätning som har blivit för gammalt, men som företaget ändock håller sig 

kvar vid. Att företaget håller sig kvar vid ett program som har blivit för gammalt kan 

exempelvis bero på att det är dyrt eller svårt att byta programmet. Att hålla fast vid det gamla 

programmet medför dock konsekvenser för företaget. Först och främst kan det bli 

problematiskt att hitta rätt datamaterial. Då det gamla programmet kan ha problem med att 

kommunicera med nyare datorprogram som företaget använder sig av. Rapporteringen kan 

även bli lidande av användning av ett äldre datorprogram, då de standardrapportmallar som 

finns i programmet inte stämmer överens med de behov som företaget upplever i dag, utan 

nya mallar måste specialutvecklas för att motsvara dagens behov. Den andra förklaringen till 

att datorprogrammet inte är anpassat efter företagets behov är att datorprogrammet så att säga 

är köpt ifrån hyllan. Detta kan medföra att möjligheten för det enskilda företaget att modifiera 

måtten kan minska. Den tredje förklaringen till att datorprogrammet inte uppfyller de behov 

som företaget anser sig ha kan härledas till att programmet är inflexibelt. Detta resulterar i en 

minskad funktionalitet då programmet inte kan användas som tänkt eller som det var önskat. 

(Kennerley & Neely, 2002) För att minska systembarriären bör systemet även kunna ha 

förmågan att kunna presentera datamaterial i realtid. Att systemet klarar av att leverera 

datamaterial i realtid är viktigt för att systemet skall kunna vara dynamiskt. (Taylor & Taylor, 

2014) Då åtgärder kan vidtas snabbare för att exempelvis åtgärda felaktigheter både i 

datasystemet och i företagets löpande verksamhet.  

 

Vid införandet av ett nytt datorprogram för prestationsmätning kan så kallade 

”barnsjukdomar” förekomma hos datorprogrammet. Detta kan medföra att programmet inte 

kan användas som det var tänkt tills dessa brister har blivit åtgärdade. (Bourne et al., 2000) 

Barnsjukdomarna kan bland annat bestå i bristande validitet, samt att den tillgång till 

datamaterial som går att få med datorprogrammet kan vara bristande ifall inte en utveckling 

av datorprogrammet sker (Bourne et al., 2002). 

 

Företag tenderar till att använda sig av ett flertalet olika datorprogram för att samla in 

datamaterial som har producerats i verksamheten. Den diversifierade användningen av olika 

datorprogram tenderar att leda till problem, exempelvis att samma händelse mäts i flera olika 

program. Att en och samma händelse mäts i flera olika program, medför att en och samma 

händelse kan komma att räknas flera gånger i en rapport. De olika datorprogrammen kan även 

ha svårigheter att kommunicera sinsemellan. (Lohman et al., 2004) Så länge de olika 

datorprogrammen klarar av att kommunicera sinsemellan, så att exempelvis situationer som 

att en och samma händelse inte mäts ett flertal gånger, är de inga problem att ett företag 

använder sig av flera datorprogram (Taylor & Taylor, 2014). Klarar inte de olika programmen 

av att kommunicera med varandra uppstår barriären system, hur stor denna barriär blir beror 

på hur stora problem de olika datorprogrammen har att kommunicera med varandra.  
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Det datorprogram som ett företag använder sig av för prestationsmätning bör inte producera 

mer datamaterial, än vad de anställda klara av att hantera. Den information som 

datorprogrammet producerar bör även levereras till rätt användare. Datorprogrammets 

förmåga att leverera kvalitativt datamaterial påverkar hur framträdande barriären system skall 

bli. (Taylor & Taylor, 2014)        

 

2.3.4. Barriären kultur 

Ifall de anställda på ett företag inte värdesätter de mätningar som sker och saknar förståselse 

för att prestationsmätningssystemet behöver utvecklas, har företaget att göra med barriären 

kultur. Att barriären kultur förekommer i företagens organisationer finns det flera förklaringar 

till. En av förklaringarna kan vara att företagsledningen har en oengagerad inställning till en 

utveckling av företagets prestationsmätningssystem. Det behöver inte i första hand vara så att 

de saknas användbara mått eller att inte användabara mått läggs till. Måtten måste även 

användas för att de skall göra nytta. Ifall företagsledningen använder sig av samma mått som 

tidigare, fastän det har kommit nya, för att utvärdera de anställda försvinner vitsen med att 

införa nya mått i prestationsmätningssystemet. Enskilda anställda kan även ha en motvilja mot 

att vissa saker mäts. Denna motvilja kan ligga i att den anställde inte vill att vissa saker skall 

komma fram i ljuset. Exempelvis kan de vara så att den anställde inte har gjort vad som 

förväntas av denne. (Kennerley & Neely, 2002) 

 

Ifall de anställda har en tillfällig inställning till mätning är även detta något som kan ses som 

en kulturbarriär. Vid en tillfällig inställning till mätning så införs ett mått i 

prestationsmätningssystemet, sedan så är det bra. Detta beteende får till följd att en viss 

avdelning på ett företag inför ett mått och sedan så inför en annan avdelning på ett och samma 

företag samma typ av mått. De båda måtten kan dock skilja sig på ett visst ställe, varvid de 

blir svårt med en jämförelse av de båda olika måtten. Hade beteendet på företaget varit 

annorlunda, där det togs ett större ansvar vid införandet av ett mått, hade bekymret med den 

bristande jämförbarheten kunna undvikas, eller åtminstone lindras. De anställda kan även ha 

en sådan inställning till mätning så att ledningen måste driva på de anställda för att 

prestationsmätningssystemet skall användas ett adekvat sätt och vara uppdaterat. Detta får till 

följd att hur ett välfungerande ett företags prestationsmätningssystem är, är beroende av 

ledningens förmåga att driva på de anställda att hålla prestationsmätningssystemet 

fungerande. Att ett eller flera mått införlivas i ett företags prestationsmätningssystem innebär 

inte per automatik att dessa används. Ledningen kan exempelvis införliva ett balanserat 

styrkort i prestationsmätningssystemet, medan exempelvis ekonomiavdelningen endast 

använder sig av det finansiella perspektivet för att styra verksamheten. Att de andra 

perspektiven inte används får till följd att utvecklingen av dessa perspektiv blir lidande. 

(Kennerley & Neely, 2002) 

 

Inom ett företag kan det finnas olika subgrupper, vilka alla har sin egen syn på hur 

utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem skall ske. Finns det inom ett företag 

olika subgrupper behöver dessa komma överens om utvecklingsriktningen om barriären kultur 

skall kunna minskas eller övervinnas. (Waggoner et al., 1999) Att olika avdelningar drar åt 

olika håll rörande hur prestationsmätningssystemet skall utvecklas beror på att de har olika 

uppfattningar. Exempelvis så har marknadsavdelningen incitament att öka företagets 

marknadsandel. Medan produktionsavdelningen å sin sida har incitament att göra företaget 

mer kostnadseffektivt. Att öka företagets marknadsandel är något som kostar pengar, 

åtmistonde initialt. Avdelningarna behöver således förstå varandras mål för att barriären 

kultur inte skall göra sig påmind. (Neely et al., 2005) En konkurrens mellan olika avdelningar 

kan uppstå i mätningarna, vilket gör att mätningarna blir suboptimerade. Här behövs 
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sammarbete för att minska konkurrens mellan de olika avdelningarna och göra mätningarna 

effektivare. (Kennerley et al., 2003) 

 

En företagskultur som motverkar risktagande och innovation är något som kan bidra till en 

misslyckad förändring av ett företags prestationsmätningssystem (Franco & Bourne, 2003; 

Waggoner et al., 1999). Franco & Bourne (2003) menar att om ett företag skall få en lyckad 

förändring av sitt prestationsmätningssystem skall kulturen inom företaget vara sådan så att 

problem som uppstår skall ses som gemensamma. Forskning visar även på att en kultur som 

kan beskrivas som faderskapsliknande ger minst friktion vid utvecklandet av 

prestationsmätningssystemet (Bourne et al., 2002). Den faderskapsliknade kulturen kan 

beskrivas som att ett företag har en kultur som är vänskapligt, där relationen mellan de 

anställda är viktigare än slutresultatet (Adizes, 1979). 

 

Det mätningar som ett företag genomför bör de anställda känna att företaget genomför för att 

förbättra verksamheten och inte för att kontrollera de anställda (Franco & Bourne, 2003). För 

att barriären kultur inte skall skapas eller växa till sig är det av vikt att företaget lyckas skapa 

ett engagemang hos det anställda att en eventuell förändring av prestationsmätningssystemet 

är till godo för dem (Bredmar et al., 2014). Anställda kan generellt känna att de nya mått som 

införs i ett företags prestationsmätningssystem hindrar dem i arbetet mer än vad de hjälper 

dem (Bourne et al., 2000). Henri (2010) skriver att förändringar som genomförs i 

prestationsmätningssystemet inte skall skapa förvirring och minska motivationen hos de 

anställda i företaget, utan att det skall upplevas som det blir till det bättre för de anställda. 

Förändringar som genomförs utan att de finns ett reellt behov tenderar till att minska 

motivationen hos de anställda. (Henri, 2010) 

 

För att öka nyttan av ett företags prestationsmätningssystem kan företagsledningen se till så 

att de inte bara implementerar ett mått med tillhörande rutiner, för att sedan sluta bry sig. Utan 

att de bibehåller fokus på ett specifikt mått under en längre tid. (Fryer et al., 2009) 

 

Vissa anställda kan ha ett motstånd mot en förändring av prestatinsmätningssystemet, av olika 

anledningar. Beroende på vem eller vilka av de anställda det är, kan detta sakta ned 

utvecklingsprocessen, då företagsledningen kan behöva få med sig de anställda som saktar 

ned utvecklingsprocessen. (Bourne et al., 2000) En åtgärd för att minska motståndet är att låta 

de anställda delta i utvecklandet av prestationsmätningssystemet, samt att genomförda 

förändringar kommuniceras ut tydligt i företaget (Franco & Bourne, 2003). 
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3. Metodkapitel 

I detta kapitel kommer de verktyg som användes för att besvara studiens forskningsfråga att 

prestenteras och processen för att besvara forskningsfrågan samt de konsekvenser som dessa 

val har medfört.  

 

3.1. Forskningsdesign 

Som har nämnts tidigare i arbetet användes Kennerley & Neelys (2002, 2003) ramverk för att 

besvara studiens forskningsfråga. I det kommande avsnittet prestenteras upplägget av 

undersökningen.  

 

3.1.1. Ansats 

För att besvara en studies forskningsfråga finns det olika ansatser att använda sig av. 

Översiktligt så kan antingen teori användas för att skapa empiri, eller så kan empiri användas 

för att skapa teori, vilket benämns deduktion respektive induktion. Dessa båda ansatser kan 

även kombineras vilket benämns abduktion, där empiri används för att skapa teori som sedan 

testas i empirin. (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 3f) 

 

I denna studie har en deduktiv ansats används för att besvara forskningsfrågan. Anledningen 

till detta går att finna i forskningsfrågan, samt att Kennerley & Neelys (2002, 2003) ramverk 

användes. Studien har således en teoretisk grund att stå på och att operationalisera begrepp 

ifrån, för att samla in empiri. 

 

Valet utav en deduktiv ansats medför konsekvenser för studien. De resultat som går att dra av 

studien kommer att av bygga på redan existerande teori. De slutsatser som tidigare studier har 

kommit fram till behöver nödvändigtvis inte gälla för de företag som denna studie undersöker. 

Denna problematik hade delvis kunna undviks ifall en induktiv ansats hade valts. Då 

slutsatser dras om det som sker i de undersökta företagen för att sedan generaliseras 

sambanden. I detta fall kan dock frågan ställas ifall det är en tillfällighet att sambanden finns 

eller ifall de är så att säga är mer bestående. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54f) 

Problematiken med val av ansats är svår att komma ifrån, därför kan olika ansatser behövas 

för att nå fram till det verkliga problemet. (Bryman & Bell, 2005, s. 23ff). En kombination av 

ansatser kommer inte användas i denna studie. Detta då många av de studier som denna studie 

bygger på använder sig av vad som kan beskrivas som en induktiv ansats.  

 

3.1.2. Metodval 

För insamling av empiri finns de olika vägar att gå, en uppdelning som görs är mellan 

kvantitativ och kvalitativ datainsamling. (Silverman, 2011, s. 4f; Trost, 2012, s. 18) En 

kvantitativ datainsamling kännetecknas av att det insamlade datamaterialet kan grupperas, så 

att en jämförelse kan göras mellan de olika grupperna, för att exempelvis säga vilken grupp 

som är störst. De kvalitativa datainsamlingsmetoderna försöker däremot att distansera sig 

ifrån grupperande och jämförande. (Edmondson & McManus, 2007; Trost, 2012, s. 18) När 

själva datainsamlingen är gjort skall det insamlade datamaterialet analyseras och tolkas. I 

dessa båda steg kan även en kvantitativ eller kvalitativ metod användas. En undersökning 

behöver således inte antingen vara helt av kvalitativ eller kvantitativ natur, utan en blandning 

av de olika metoderna kan ske under undersökningens gång. (Trost, 2012, s. 20f) 

 

I denna studie har en kvantitativ metod valts för att samla in datamaterialet och analysera 

datamaterialet. Valet att använda en kvantitativ metod för datainsamlandet går dels att finna i 

valet av ansats då bland annat Bryman & Bell (2005, s. 40) & Jacobsen (2012, s. 72) beskriver 

sambandet mellan en deduktiv ansats och en kvantitativ metod som naturlig. En annan 
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anledning till att en kvantitativ datainsamlingsmetod valdes var för att de som studien syftar 

till att komma fram till gynnas av ett ökat antal respondenter. Detta hade försvårats med en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Den kvantitativa datainsamlingsmetod som användes i denna 

studie var en enkät.  

 

3.1.3. Design 

Vetskapen om att en enkät skall användas för att samla in empirin är inte tillräckligt för att 

säga hur empirin skall samlas in, utan ett val måste göras av ett antal parametrar för att 

specificera mätningen. En avgränsning av parametrarna: antal företag, tiden samt antal 

variabler, ger studien en avgränsning för att kunna klassificera vilken upplägg den har. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 65-80) Som antyds i forskningsfrågan avser denna studie att 

undersöka ett flertalet företag. Därmed är den första parametern definierad, den andra 

parameten att definiera är tid. Sett till forskningsfrågans utformning skulle tidsaspekten kunna 

vara alltifrån en ad hoc-bild till en längre tids studium av företagen. Sett till den tid som 

utvecklingen av ett prestationsmätningssystem tar, enligt tidigare forskning (se: Bourne et al., 

2000), kan inte hela utvecklingsprocessen följas under en studentuppsats. En avvägning får 

således göras ifall en del av utvecklingsprocessen av prestationsmätningssystemet skall följas 

eller ifall en ad hoc-bild av de som studien avser att undersökas skall väljas. I denna studies 

fall valdes en ad hoc-bild av de som studien avser att undersöka. Skälet till att det som skulle 

undersökas, undersöktes vid en given tidpunkt var dels av praktiska implikationer. Det 

förligger svårigheter i att kunna para ihop samma respondent två gånger, då studiens avsikt är 

att vända sig till ett större antal respondenter. En annan anledning till att datainsamlingen 

skedde vid en given tidpunkt går att finna i ifall de hade blivit någon skillnad i resultaten 

mellan de upprepade mätningarna. Sett till den tid utvecklingen tar av ett 

prestationsmätningssystem (Bourne et al., 2000), kan det antas att de behövs en viss tid 

mellan de båda mätningarna. Denna tidsrymd bedömdes som svår att uppnå. Den information 

som bedömdes som intressant ur ett longitudinellt perspektiv bedömdes kunna inhämtas ifrån 

respondenterna vid en given tidpunkt. Den tredje parametern att bestämma var antalet 

variabler, denna studie avser som forskningsfrågan ger svar på, att undersöka ett flertal 

parametrar.  

 

Studien tar därav formen av vad Bryman & Bell (2005, s. 65) beskriver som en 

tvärsnittsstudie. Problematiken med en tvärsnittsstudie är att kunna bekräfta ifall en 

samvariation mellan olika variabler är en tillfällighet eller ett riktigt samband. Detta hade 

kunna avhjälpas ifall studien hade tagit formen av ett experiment. (Bryman & Bell, 2005, s. 

66) En experimentell design hade varit till fördelar ur vissa aspekter, dock för den 

experimentella designen med sig nackdelar. I denna studies fall hade det största problemet 

med att använda en experimentell design varit att genomföra experimenten. Den 

experimentella designen kräver dels en grupp där en förändring sker och dels en grupp där en 

förändring inte sker. (Bryman & Bell, 2005, s. 57f) Ett prestationsmätningssystem skall 

utvecklas kontinuerligt (Henri, 2010), detta hade gjort ett användande en experimentell design 

problematiskt. Då vissa företag hade varit tvungna att frysa utvecklingen av sina 

prestationsmätningssystem, för att dessa skulle kunna fungera som jämförelseobjekt, samt att 

vissa andra hade varit tvungna att utveckla sina prestationsmätningssystem i en viss riktning.   

 

3.2. Urval 

Även om det inte är något uttalat krav att kunna jämföra studien med andra studier inom det 

område som studiens speglar, är det önskvärt att kunna göra detta. Anledningen till att det är 

önskvärt att kunna efterliknad tidigare studier, är att graden av validitet ökar ifall en studie 

kan replikeras (Bryman & Bell, 2005, s. 102). Det blir således önskvärt att försöka efterliknad 
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tidigare studier, för att se hur denna studies resultat står sig jämfört med tidigare studiers 

resultat.  

 

En studie som delvis mäter det som denna studie avser att mäta är Henri (2010). Det blir 

således önskvärt att efterliknad denna studie till en viss del för att kunna jämföra resultaten. 

De urvalskriterier som Henri (2010) satte upp i sin studie var att företagen skulle ha en 

omsättning på 20 miljoner kanadensiska dollar (år 2002), samt ha 150 anställda. 

Medelväxelkursen för den kanadensiska dollarn var 6,192 jämfört med den svenska kronan 

under år 2002 (Sveriges Riksbank, 2016). Således bör företagen ha en omsättning i dagsläget 

ha en omsättning på omkring 140 miljoner svenska kronor, när inflationen är påräknad till år 

2016 (Statistiska Centralbyrån, 2016). Dessa två urvalsparametrar baserar Henri (2010) på två 

artiklar, den monetära parametern på Miller (1987) och parametern om antalet anställda på 

Bouwens & Abernethy (2000). Genom att exkludera de företag som inte uppfyller dessa 

parametrar ur urvalsramen ökar säkerheten för att de företag som blir kvar i urvalsramen, har 

strukturella skillnader inom sig, samt att prestationsmätningsmätningssystemet används för att 

styra verksamheten (Henri, 2010; Miller, 1987).  

 

Att sätta upp en gräns lik den som Henri (2010) har satt upp, är något som är mer eller mindre 

oundvikligt rörande det som denna studie avser att undersöka. I en studie av Hudson et al. 

(2001) påvisas att små och medelstora företag har en annan typ av styrning jämfört med stora 

företag. Det skillnader som Hudson et al. (2001) tar upp är: 

 Att större företag tenderar till att ha en mer decentraliserad styrning jämfört med 

mindre företag, där styrningen tenderar till att vara centraliserad.  

 Att mindre företag tenderar till att ha stora begränsningar i frågan om resurser i att 

använda ett prestationsmätningssystem. Dessa resursbegränsningar ligger både i 

pengar att driva ett system, samt i att ha personal för att förvalta systemet.  

 Att mindre företag jämfört med stora tenderar till att ha få kunder och verka på 

begränsade marknader.  

 Att mindre företag är plattare och har en flexiblare organisationsstruktur jämfört med 

större företag.  

 Att mindre företag tenderar till att ha en högre innovationspotential jämfört med större 

företag.  

 Att mindre företag tenderar till att lösa problem när dessa uppstår, jämfört med större 

företag där problemen tenderar till att försöka förebyggas.  

 Att mindre företag tenderar till att ha en mer informell strategi som kan ändras 

snabbare än i större företag, där strategierna tenderar till att vara mer stabila.  

 

Då ett prestationsmätningssystem är att anse som ett formellt styrsystem (Samuelson, 2013, s. 

29) blir det av intresse att sålla bort företag där styrningen till stora delar är informell 

(Howorth & Westhead, 2003).  

 

Den avgränsning om 150 anställda som både Bouwens & Abernethy (2000) och Henri (2010) 

använder sig av, används även i denna studie. Anledningen till att denna avgränsingen även 

används i denna studie är därför att det finns ett intresse att sålla bort företag som inte 

använder sig av sitt prestationsmätningssystem för att styra verksamheten med i en större 

utsträckning. Den avgränsning om omsättning som Henri (2010) använder sig av bygger på 

den som Miller (1987) använde sig av, denna siffra bygger således på data ifrån 1980-talet. 

Med hänsyn till prisutveckling och dylikt skall företag för att komma med i urvalsrammen till 

denna studie förutom att ha minst 150 anställda även ha en omsättning på minst 200 miljoner 

svenska kronor.  
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För att få fram företag tills urvalsramen användes databasen Retriever Business, vilken 

tillhandahålldes utav universitetet. Ytterligare ett urvalskriterium för denna studie var att 

företagen skulle ha en av följande bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, 

kommanditbolag eller aktiebolag. Motiveringen till detta urvalskriterium var att exkludera 

organisationer som har en bolagsform som inte har täckning i den teori som denna studie 

bygger på. Med det sagt så behöver det inte vara så att de som har framkommit i dessa studier 

inte skulle vara applicerbart även på de bolagsformer som exkluderas.  

 

Totalt var det 1 189 stycken företag som motsvarade de tre olika urvalskriterierna. Samtliga 

dessa företag sammanställdes i Excelblad, rangordnade efter företagets omsättning. Även om 

det hade varit önskvärt att ta kontakt med samtliga dessa företag, bedömdes det att ett urval av 

dessa företag behövdes göras för att arbetsinsatsen inte skulle bli omänsklig för studiens 

författare. Hur detta urval ur urvalsramen skall ske beror på ett flertalet faktorer (Bryman & 

Bell, 2005, s. 121ff). Den faktor som spelar in mest i denna studie är tidsåtgång. Ett urval på 

300 företag bedömdes vara gränsen för vad denna studie klarar av.  

 

Urvalet av dessa 300 företag gjordes genom att samtliga 1 189 företag fick ett slumpmässigt 

individuellt nummer, och de företagen med de 300 lägsta numren fick möjlighet att delta i 

studien. Korrelationskoefficienten för det nummer som företagen hade erhållit sorterat på 

omsättning och det nummer som erhölls efter randomisering var avrundat 0,019. De 300 

företag med det lägsta slumptalet och således hade en chans att delta i studien, för dessa 

företag var korrelationskoefficienten avrundat 0,0067, baserat på omsättningsnummer och 

randomiserat nummer.  

 

Att enbart välja ut företag räcker inte för att erhålla empiri, det behövs också anställda som 

besvarar enkäten. De personer som kontaktades var personer som satt i företagens ledning, 

dessa kontaktades via e-post, till vilka adresserna erhölls ifrån företagens hemsidor. För att 

hitta respondenter krävdes således att två villkor var uppfyllda, dels att företagsledning 

presenterades på företagets hemsida, samt att de fanns e-postadresser till dessa personer. 

Dessa två kriterier uppfyllde 70 stycken utav de 300 företagen som valdes ut. Med hjälp utav 

Spearmans rho beräknades korrelationen mellan ifall företagen presenterade 

företagsledningen och dess e-postadresser samt företagens plats i omsättningslistan. Denna 

korrelation uppgick avrundat till 0,174. Företagens omsättning tenderar således inte att 

påverka ifall företagen presenterar företagsledningen och deras e-postadresser på företagets 

hemsida. Ifall företagen väljer att presentera företagsledningen och deras e-postadresser tycks 

snarare bero på den grad av kontakt företaget har med privatpersoner som konsumenter. Det 

vill säga företag som till stor del säljer till privatpersoner tenderar att inte presentera 

företagsledningen och deras e-postadresser. Detta är dock inte något som har kunnat bevisas 

vetenskapligt.       

 

Totalt skickades enkäten ut till 555 personer, utav dessa så svarade 53 stycken på enkäten, 

vilket ger en svarsfrekvens på 9,5 %. Två respondenter hade dock valt att fylla i endast ett 

fåtal utav frågorna, varvid dessa två svar bedömdes som oanvändbara. Således uppgick den 

effektiva svarsfrekvensen till 9,2 %. Materialet analyserade för att se ifall de fanns någon 

skillnad mellan de olika företag där det fanns åtminstone en respondent som svarade och de 

företag där ingen svarade. Koefficienten som fick fram när Spearman’s rho användes var 

0,146. Detta tyder således på att det inte föreligger något samband mellan i fall svar angavs 

och företagets omsättning.   
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I enkäten ställdes frågor till respondenterna om vad de hade för befattning, i hur många år det 

hade jobbat på det nuvarande företaget samt i hur många år det hade haft den nuvarande 

befattningen. Ur detta material finns det inget som tyder på att de var det finns en ”typisk” 

respondent. Vilket kan utläsas av tabellerna 1, 2 & 3. 

 

Vad har du för befattning? 

Position Antal Procent av respondenterna 

VD 7 13,7 % 

vVD 3 5,9 % 

Ekonomichef 8 15,7 % 

Marknadschef 9 17,6 % 

Tillverkningschef 2 3,9 % 

HR-chef 4 7,8 % 

Division/Regionchef etc. 12 23,5 % 

Andra  6 11,8 % 

Summa 51 100 % 

Tabell 1 – Respondenternas befattning 

Ur tabell 1 kan det utläsas vilken befattning som respondenterna har angivit att de har. Då 

frågan var av ett öppet slag, och den exakta titeln på en tjänst skiljer sig mellan olika företag, 

har olika titlar sammanförts. Den titel som flest av respondenterna hade var en titel som 

innebar att de är chef över en region, division, avdelning eller något liknande.  

 

Hur många år har du jobbat inom företaget? 

Antal år i företaget Antal Procent av respondenterna 

0 till 5 år 21 41,2 % 

6 till 10 år 8 15,7 % 

11 till 15 år 8 15,7 % 

16 till 20 år 4 7,8 % 

21 till 25 år 6 11,8 % 

26 till 30 år 1 2 % 

30 år eller mer 3 5,9 % 

Summa 51 100 

Medel: 10,9 år            Median: 8 år 

Tabell 2 – Antal år som respondenterna har jobbat inom företaget 

 

Tabell 2 visar i hur många år som respondenterna har jobbat inom företaget? Frågan var ett 

öppet slag, så svaren har grupperats till spann om fem år. Flest respondenter angav att de hade 

jobbat inom företaget i högst fem år. Medan medelvärdet för hur många år som 

respondenterna har jobbat inom företaget uppgick till 10,9 år, och medianvärdet uppgick till 8 

år.  

 

Ur tabell 3 kan det utläsas hur många år som respondenterna har haft den nuvarande 

befattningen. Frågan var öppet slag, och svaren har sammanförts som i förra tabellen, med 

femårsintervall. En majoritet av respondenterna har haft den nuvarande befattningen i mindre 

än fem år. Den genomsnittliga respondenten har haft den nuvarande befattningen i 6,7 år, och 

medianvärdet uppgick till 5 år.   
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 Hur många år har du haft denna befattning? 

Antal år på nuvarande befattning Antal Procent av respondenterna 

0 till 5 år 31 60,8 % 

6 till 10 år 8 15,7 % 

11 till 15 år 8 15,7 % 

16 till 20 år 3 5,9 % 

21 till 25 år 0 0 % 

25 år eller mer 1 2 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 6,7 år Median: 5 år 

Tabell 3– Antal år som respondenterna har haft den nuvarande befattningen 

  

3.3. Enkät 

Som redan har framkommit i texten användes det i denna studie en enkät för att samla in 

empirin. Att använda sig av enkät för att samla in empirin medför både för och nackdelar, 

samt vissa begränsningar jämfört med andra insamlingsmetoder (Bryman & Bell, 2005, s. 

161f).  

 

När en enkät används som insamlingsmetod för empirin uppstår det vissa bekymmer jämfört 

med många andra insamlingsmetoder. Ifall det föreligger oklarheter för respondenten vid 

ifyllandet av enkäten så är respondenten mer eller mindre utlämnad att förstå vad 

frågeställaren hade tänkt sig. Hade insamlandet av empiri till studie skett genom exempelvis 

intervjuer hade denna problematik kunna undvikas, genom att respondenten hade kunnat fråga 

vad frågeställaren menade. (Dahmström, 2011, s. 87) Å andra sidan så är risken stor att 

respondenten blir påverkad av den som intervjuar ifall denna form av datainsamlingsmetod 

används. En så kallad ”intervjuareeffekt” är något som bör undvikas, för att jämförelse av 

data skall bli tillförlitligare. (Trost, 2012, s. 58) I denna studie är denna jämförelsebarhet 

önskvärd.  

 

Användandet av enkät medför även att respondenterna själva kan välja, förutsatt att de vill, 

när de vill fylla i enkäten (Dahmström, 2011, s. 87). Att respondenterna själva kan välja när 

de vill fylla i enkäten medför att ett visst bortfall kan undvikas, potentiellt sätt sådana 

respondenter som vill delta i studien, men där det saknas tid eller möjligheter att delta vid en 

viss given tidpunkt. Att respondenten själv kan välja när den vill fylla i enkäten medför dock 

vissa negativa konsekvenser för studien, i form av att respondenterna oundvikligen kommer 

att fylla i enkäten vid olika tidpunkter. Önskvärt hade istället varit ifall alla hade fyllt i 

enkäten vid en viss given tidpunkt, för att minska risken för variation som kan uppstå. (Trost, 

2012, s. 58). Enkäten skickades ut mellan 7 april och 11 april 2016, och respondenter hade till 

och med 24 april 2016 på sig att svara på enkäten.  

 

I denna studie användes en webbenkät för att samla in empirin till studien. Användandet av 

webbenkäter medför vissa andra utmaningar i utformandet av enkäten jämfört med den 

pappersbaserade varianten. En av dessa utmaningar är skärmens beskaffenhet. (Hultåker, 

2012, s. 140) Till denna undersökning användes en tjänst vid namn Google formulär. Denna 

undersökningstjänst anpassar sig efter skärmens storlek, varvid respondenterna kan välja att 

genomföra undersökningen via det medium de själva önskar, de blir således inte beroende av 

att använda datorn för att besvara enkäten, utan kan exempelvis välja att använda en 

mobiltelefon eller en surfplatta för att besvara enkäten. Användandet av webbenkät kan även 

medföra en minskad arbetsbörda när det gäller att sammanställa det insamlade datamaterialet. 
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Detta genom att programmet som används för att samla in datamaterielet klarar av att koda 

det så att materialet är färdigt för analys.  

 

3.3.1. Enkätens utformning 

Som nämndes i föregående avsnitt så är det svårt för respondenten att ställa frågor till 

frågeställaren om hur frågorna i enkäten skall tolkas. Därför har vikt lagts vid utformningen 

av enkäten, så att den skall vara tydlig, för att undvika eventuella oklarheten.  

 

Ett problem som finns när webbenkät används, jämfört med när en pappersbaserad enkät 

används, är att det är problematiskt att överblicka hur lång enkäten är. Problem för 

respondenten att överblicka enkäten anses kunna leda till bortfall. (Hultåker, 2012, s. 141) 

Problemet med den bristande översikten går till viss del att begränsa. Valet av plattform 

(dator/mobiltelefon/surfplatta) som respondenterna gör, för att besvara enkäten, medför olika 

möjligheter till översikt, eller rättare sagt skärmstorleken avgör graden av översiktbarhet. 

Enkäten har delats in i olika sidor, detta för att minska risken att respondenten skall tycka att 

enkäten ser för lång ut. Till enkäten lades även en förloppsindikator, för att respondenten 

skulle kunna se hur mycket denna hade besvarat.  

 

Totalt så delades enkäten upp i tio delar eller rättare sagt tio sidor för respondenten, dessa 

listas nedan: 

1. Inledningssida – Bakgrund till att enkäten har skickats ut. 

2. Frågor om respondenten.  

3. Frågor för att mäta hur prestationsmätningssystemet har utvecklats. 

4. Frågor för att mäta externa pådrivare. 

5. Frågor för att mäta interna pådrivare. 

6. Frågor för att mäta barriären process. 

7. Frågor för att mäta barriären individ. 

8. Frågor för att mäta barriären system. 

9. Frågor för att mäta barriären kultur.  

10. Sida som tackar respondenterna för att de har besvarat enkäten, samt hur de kan ta del 

av studien när den är klar.  

 

Bortsett ifrån bakgrundsfrågorna i enkäten, som var av en öppen form, så utformades frågorna 

med en 7-gradig likertskala.  

 

De frågor som handlar om hur prestationsmätningssystemet har utvecklats bygger till största 

del på de frågor som Henri (2010) använde, även om en direktöversättning inte har tillämpats. 

Förutom de fyra olika mått (lägga till/ta bort/ändrad målnivå/ändrad definition) som Henri 

(2010) använde för att mäta hur prestationsmätningssystemet utvecklades, tas i denna studie 

även med två andra mått för att mäta hur prestationsmätningssystemet har utvecklats. Dessa 

två mått är dels hur ofta en eventuell viktförändring har skett rörande den vikt som tillmäts ett 

mått, samt hur ofta rapporteringsfrekvensen har förändrats. Dessa två mått är något som Henri 

(2010) också menar kan påverka utveckling av prestationsmätningssystemet. Respondenterna 

hade på dessa sex stycken frågor om prestationsmätningssystemet utveckling att välja på en 7-

gradig skala, där 1:a var aldrig och en 7:a var regelbundet under den senaste 12 

månadsperioden. Denna skala innehåller ett visst mått av subjektivitet, respondenten har att 

avgöra vad regelbundet är. Skalan valdes dock att behållas, dels för att resultaten av 

undersökningen skulle kunna jämföras med de resultat som framkom i Henri (2010) studie. 

Dels minskar subjektiviteten till den viss del av respondenterna har att avgöra vad som är 

regelbundet under de senaste 12 månaderna.  
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Övriga delar av enkäten är uppbyggd enligt Kennerley & Neely (2002, 2003) ramverk. 

Frågorna under respektive del, det vill säga de båda pådrivarna och de fyra barriärena, skulle 

falla in under den definitionen som Kennerley & Neely (2002) ställde upp för respektive del. 

Frågorna om externa pådrivare bygger på en uppdelning som har gjort av dels Kennerley & 

Neely (2002) och dels av Waggoner et al. (1999). För interna pådrivare fanns inte en linkande 

uppdelning utan denna del har fått byggas upp genom olika källor. För utformningen av 

frågorna om de fyra olika barriärerna har de som Kennerley & Neely (2002, 2003) kommit 

fram till används, samt kompletterats med annan litteratur för att ge en tydligare bild. Under 

frågorna om de båda pådrivarna och de fyra barriärerna hade respondenterna att välja på en 7-

gradig skala, där en 1:a var instämmer inte alls och en 7:a var instämmer helt, om hur de 

upplever att frågan var i den egna företaget.  

 

3.4. Analys av datamaterialet 

För att analysera det datamaterial som har samlats in till denna studie, har Pearsons r använts. 

Anledningen till att Pearsons r användes för att beräkna korrelationen går att finna i 

enkätfrågorna utformning, som gör Pearsons r är lämplig för att beräkna korrelationen mellan 

de olika frågorna (Bryman & Bell, 2005, s. 261). Hur tillvida en likertskala är att anse som en 

intervallskala råder det delade meningar om (Jamieson, 2004; Norman, 2010), i denna studie 

betraktades en likertskala vara en intervallskala. För att beräkna Pearsons r användes Excel, 

och ekvationen för att beräkna Pearsons r är: 

𝑟 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)∑(𝑦 − �̅�)
 

I denna studie har signifikansnivån på korrelationen angetts på tre nivåer: 0,001, 0,01 & 0,05. 

Det vill säga att de svar som är markerade med *** är det med 99,9 % säkerhet att 

korrelationen stämmer, medan när ett tal som är markerad med ** så är det 99 % säkerhet, 

motsvarande för * där det är 95 % säkerhet att det som står i rutan stämmer. I de fall 

korrelationen inte är markerad med *, **, *** så uppgår signifikansnivå till ett högre värde, 

vilket gör det riskabelt att säga något om ifall samband föreligger eller inte.  

 

Enkätfrågorna försöktes överlag att utformas åt samma håll, så att ett högt värde på 

barriärerna innebar att företaget enligt litteraturen inte borde ha problem med barriären. I 

vissa fall så bedömdes de som mer lämpligt att utforma frågorna så ett högt värde innebar att 

barriären förelåg. Denna problematik uppstod under frågorna som behandlade barriären 

kultur. För att kunna analysera frågorna på ett tillfredställande sett så vändes frågorna, i 

analysskedet, som behandlade barriären kultur så de stod åt samma håll.  

 

3.5. Reliabilitet & validitet  

Reliabilitet beskrivs som att det som mäts blir detsamma om det mäts flera gånger med ett 

mätverktyg, förutsatt allt annat lika (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Trost (2012, s. 62) gör en 

uppdelning av begreppet reliabilitet i kongruens, precision, objektivitet och konstans. Med 

begreppet kongruens menar Trost (2012, s. 62) att man mäter samma företeelse med flera 

frågor, för att få olika dimensioner av en företeelse. I denna studie används ett flertal frågor 

för en och samma företeelse. Dock så måste en avvägning till, ju fler begrepp som tas med, 

desto större är sannolikheten för att de som mäts överensstämmer med verkligheten. Å sidan 

finns den problematiken med att det inte går att ställa för många frågor (Dahmström, 2011, s. 

159). Risken med att ställa för många frågor är att respondenten helt enkelt slutar att svara på 

frågorna, eftersom de är för många.  
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Med begreppet precision avses sätten svaren registreras på (Trost, 2012, s. 62). Eftersom 

denna studie använder sig av en webbenkät blir det respondenten som fyller i det svar som 

den tycker bäst överensstämmer med dennes verklighet. Denna aspekt av reliabilitetbegreppet 

är det svårt att påverka för studiens författare, då utformningen av enkäten sker enligt 

förutbestämma regler för insamlingsprogrammet. Risken för att respondenterna skall välja fel 

svarsalternativ på grund av utformningen eller designen av enkäten bedöms dock som låg, av 

studiens författare.  

 

Objektiviteten har att göra med hur den som intervjuar väljer att tolka de som respondenten 

tycker (Trost, 2012, s. 62). I denna studie är själva insamlingen av empiri befriad ifrån 

subjektiva värderingar av intervjuaren. Det är dock ofrånkomligt att studien präglas av en viss 

subjektivitet, detta i form av val av teori och analysen av empirin.  

 

Med begreppet konstans menas att de som undersöks inte ändrar sig, som Trost (2012, s. 62) 

skriver, det skall inte spela någon roll ifall respondenten väljer att besvara frågan i dag eller 

imorgon. Det kan inte uteslutas att det spelar en viss roll när respondenten väljer att besvara 

enkäten, angående vilket svar denna väljer att ange. Insamling av empirin till studien skedde 

dock under en relativit kort tidsperiod, om denna tidsperiod sätts i relation till den tidsperiod 

som en förändring av prestationsmätningssystemet tar (Bourne et al., 2000), så hinner inga 

större förändringar åtminstone genomföras.  

 

Validitetsbegreppet beskrivs som att det som avses mätas också mäts (Hair Jr. et al, 2014, s. 

7; Trost, 2012, s. 63) Hög validitet är något som eftersträvas, men försvåras när sådant som 

attityder och värderingar mäts (Dahmström, 2011, s. 73f). I denna studies behöver 

respondenterna ta ställning till hur de själva upplever att det fungerar på det företag där de är 

anställda, det behöver inte nödvändigtvis stämma med den verklighet som egentligen 

föreligger på företag där det är anställda. Denna problematik är svår att komma ifrån 

(Dahmström, 2011, s. 74), i försök att minska risken för att studien har en låg validitet har vikt 

lagt på utformningen av enkätfrågorna för att dessa skall vara tydliga för respondenten, så att 

den uppfattar frågan rätt, och därigenom också det som vill mätas, mäts.  

 

3.6. Metoddiskussion 

Datainsamlingen kunde ha förbättrats ifall större resurser fanns att tillgå. Hade tiden funnits 

hade en undersökning av hela populationen varit möjlig. Detta hade då gjort att eventuella 

osäkerheter i urvalet hade kunnat undvikas. Det hade även varit önskvärt ifall enkäten hade 

kunnat distribueras på flera olika sätt, så att den hade kunnat nå fler respondenter. I denna 

studies fall bedömdes att exempelvis skicka enkäten brevledes inte vara rimligt, sett till de 

resurser som fanns att tillgå.  

 

Det är inte omöjligt att svarsfrekvensen hade kunnat höjas ifall det hade funnits möjlighet att 

skicka ut en påminnelse, ifall en viss person inte hade besvarat enkäten. Denna hade 

problematik hade kunnat lösas med en mer sofistikerad programlösning. Den tjänst som 

användes bedömdes dock vara den mest fördelaktiga av de insamlingstjänster som var kända 

av studiens författare vid tidpunkten för insamlingen av empirin. 

 

För att enkäten skulle skickats ut behövdes olika kriterier vara uppfyllda, dessa nämns i 

avsnittet enkät. I vissa fall så saknades det e-postadress till företagsledningen. En möjlighet 

hade då varit att ta kontakt genom den företagsgemensamma adressen som fanns på 

hemsidorna. Dock så valdes att kontakt inte tas i detta fall, detta med anledning av risken för 

att enkäten skulle komma till fel person bedömdes som för stor.  
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Önskvärt hade varit ifall studien hade genomförts på en organisatorisk nivå som inte kan 

beskrivas som företagsledning. Med tanke på den storlek som företagen hade som deltog i 

studien kan det antas att det finns anställda på lägre organisatoriska nivåer som använder och 

förändrar prestationsmätningssystemet. Den litteratur som studien bygger på är till stor del 

gjord på en nivå som kan beskrivas som företagsledning. Hur forskningen står sig på lägre 

organisatoriska nivåer är således av intresse. Anledningen till att denna studie inte täpper till 

denna lucka är problematiken med urvalet. Först måste företag identifieras och sedan måste 

personer som verkar med att utveckla prestationsmätningssystemet hittas. Att hitta 

respondenter och lyckas kontakta respondenter på denna organisatoriska nivå bedömdes som 

en för svår uppgift för denna studie.  

 

Att skicka ut enkäten till företagsledningen medför även att de personer som ingår där med 

stor sannolikhet är chef över en avdelning eller dylikt. Dock så kan de olika avdelningarnas 

storlek variera. Respondenternas ansvar kan således variera, vilket är något att ta i beaktande 

när resultaten tolkas. Resultaten speglar det genomsnittliga företag och inte ett enskilt företag.  

 

Det kan inte uteslutas att en eventuell omstrukturering av ett företags verksamhet har gjort att 

de svar som vissa respondenter angav, inte helt stämmer överens med det förhållande som 

rådde i företaget vid tidpunkten för ifyllandet av enkäten. Respondenten kan ha påverkas av 

hur det var före omstruktureringen i besvarandet. Även detta är något att ta hänsyn till när 

svaren tolkas.  
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4. Empiri & analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade datamaterialet och analysen av 

datamaterialet som sker med hjälp av den teoretiska referensramen. Uppbyggnaden av 

kapitalet följer den uppbyggnad som den teoretiska referensramen har, där varje del 

presenteras och analyseras var för sig.  

 

4.1. Utveckling av prestationsmätningssystemet 

Kennerley & Neely (2002) skriver att en grundläggande förutsättning som behöver uppfyllas 

för att ett företags prestationsmätningssystem skall utvecklas, är att de ingående måtten i 

prestationsmätningssystemet används. Författarna menar på att de anställda behöver uppleva 

de i prestationsmätningssystemet ingående måtten som relevanta för att prestationsmätnings-

systemet i sin helhet skall utvecklas. Ur tabell 4 kan det utläsas till vilken grad som 

respondenterna instämmer i påståendet att de upplever att de anställda tycker att de i 

prestationsmätningssystemet ingående måtten är relevanta.  

 

Jag upplever att de anställda tycker de mått som används i prestationsmätningssystemet är 

relevanta. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 0 0 % 

2 3 5,9 % 

3 7 13,7 % 

4 6 11,8 % 

5 14 27,5 % 

6 16 31,4 % 

7 – Instämmer helt 5 9,8 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 4,94 Median: 5 

Tabell 4 – Till vilken grad som respondenterna instämmer i att måtten i prestationsmätningssystemet är relevanta 

 

Tabellen visar på att en majoritet av respondenterna, 68,6 % har valt att svara med en 5:a eller 

högre. Detta får tolkas som att en större andel av respondenterna upplever att de anställda 

tycker att måtten som finns i prestationsmätningssystemet är relevanta. Även om det kan vara 

så att ett prestationsmätningssystem kan utvecklas, fastän de anställda inte uppfattar måtten 

som relevanta, så är det en problematisk situation att vissa respondenter uppfattar de som att 

de anställda inte tycker att de ingående mått är relevanta. Att finna förklaringar på detta är inte 

syftet med denna studie. Men utöver att måtten är irrelevanta, så skulle det kunna vara så att 

syftet med varför måtten används, inte har kommunicerats ut tillräckligt till de anställda. 

 

Ett företags prestationsmätningssystem byggs upp utav tre byggstenar: det enskilda måttet, 

samlingen av de enskilda måtten och den stödjande infrastrukturen som behövs för att samla 

in datamaterial med måtten (Kennerley & Neely, 2002). Ett företags prestations-

mätningssystem kan således utvecklas på flera olika sätt. Ifrån att ett mått utvecklas, till att 

hela samlingen utav mått utvecklas. Även den stödjande infrastrukturen kan utvecklas.  

 

Den utveckling av de i ett företags prestationsmätningssystem ingående måtten kan sägas ske 

genom att företaget lägger till eller tar bort mått, ändrar målnivån, ändrar definitionen på mått, 

ändrar den vikt som tilläggs ett mått samt genom en ändrad rapporteringsfrekvens för ett mått. 

Tabeller 5 visar på hur ofta respondenterna upplever att respektive händelser har inträffat på 

respektive företag under de senaste 12 månaderna. 
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 Lägga till Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapportfrekvens 

1 – Aldrig 6 16 2 11 11 23 

2 6 11 6 17 14 12 

3 8 7 11 6 11 3 

4 12 9 15 7 6 8 

5 6 4 3 6 5 0 

6 4 1 7 2 2 3 

7 – Regelbundet 9 3 5 2 2 2 

Summa 51 51 49 51 51 51 

Medel 4,06 2,78 4,06 2,88 2,88 2,35 

Median 4 2 4 2 3 2 

Tabell 5 – Hur respondenterna upplever att utvecklingen av prestationsmätningssystemet sker 

 

Görs en jämförelse mellan de resultat som har framkommit i denna studie och de resultat som Henri (2010) kom fram till rörande frekvensen hur 

ofta ett mått har förändrats, visar de på likartade resultat. En fullständig jämförelse mellan denna och Henri’s (2010) studie är dock inte möjlig då 

Henri (2010) inte mätte ifall den vikt som tilläggs ett mått har ändrats, samt ifall rapporteringsfrekvens för ett mått ändrats. En jämförelse går 

dock att göra mellan de olika händelserna: lägga till, ta bort, ändra målnivån och ändra definitionen på mått, vilket görs i tabell 6 och 7 

 

 Lägga till mått Ta bort mått Ändra målnivån på mått Ändra definitionen på mått 

Medelvärde 4,06 2,78 4,06 2,88 

Standardavvikelse 1,92 1,74 1,62 1,66 

Median 4 2 4 2 
Tabell 6 – Statistik ifrån denna studie 

 Lägga till mått Ta bort mått Ändra målnivån på mått Ändra definitionen på mått 

Medelvärde 4,49 2,43 4,06 3,73 

Standardavvikelse 1,7 1,46 1,72 1,78 

Median 5 2 4 4 
Tabell 7 – Statistik ifrån Henri (2010, s. 83)
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Jämförelsen visar på att det är endast ändrad definition på måtten som utskiljer sig ifrån de 

övriga. Där medelvärdet skiljer sig med nästa ett. Med tanke på den samstämmighet som finns 

på de övriga händelserna är det frågan ifall det föreligger en skillnad eller ifall de bara är en 

tillfällighet. För att utröna detta behövs dock flera undersökningar göras.  

 

Den likhet som finns mellan tabell 6 och tabell 7 mellan att lägga till och att ta bort mått är 

något som talar för att resultaten ändock stämmer. I längden blir detta beteende problematiskt 

för företag då fler mått kommer att läggas till än vad som tas bort. Detta beteende gör att 

företagen med tiden kommer att få en stor samling med mått, varvid vissa av dessa 

förmodligen inte kommer att användas i någon större utsträckning. Dessa mått drar ändock 

resurser, vilket gör att dessa bör tas bort. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att företagens 

prestationsmätningssystem växer i all oändlighet, utan det kan mycket väl vara så att när 

antalet mått som inte används i prestationsmätningssystem uppnår ett kritiskt antal så tas alla 

mått som inte används bort.  

 
Tabell 8 – Korrelation med Pearsons r av hur prestationsmätningssystemet utvecklas 

 Lägga till Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Lägga till 1      

Ta bort 0,63*** 1     

Målnivå 0,45** 0,38** 1    

Definition 0,46*** 0,38** 0,42** 1   

Vikt 0,32* 0,23 0,34* 0,46*** 1  

Rapporterings-

frekvens. 

0,36** 0,15 0,22 0,21 0,41** 1 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå.   

 

Som kan utläsas ur tabell 8 så finns det ett samband mellan att lägga till och att ta bort mått, 

koefficienten uppgick till 0,63 på en skala ifrån -1 till 1. Det vill säga, tenderar ett företag att 

lägga till mått regelbundet så tenderar företaget också att ta bort mått regelbundet. Detta 

samband är dock en bit ifrån att vara perfekt, möjligtvis kan denna skillnad ha att göra med att 

företag lägger till mått oftare än vad de tar bort mått. För att få reda på ifall så är fallet så 

grupperas respondenterna i tre grupper: de som har angivit ett högre värde på att lägga till än 

att ta bort mått, de som har angivit samma värde på att lägga till och att ta bort mått samt de 

som har angivit ett lägre värde på att lägga till än att ta bort mått.  Resultatet av detta kan 

utläsas ur tabell 9. 

 

Lägga till > Ta bort 27 stycken 

Lägga till = Ta bort 21 stycken 

Lägga till < Ta bort 3 stycken 
Tabell 9 – Summering av hur mått läggs till och tas bort 

Tabell 9 visar på att en majoritet av respondenterna upplever att det företaget där det är 

anställda har lagt till fler mått än vad de har tagit bort ur prestationsmätningssystem under de 

senaste 12 månaderna. Detta kan säkerligen till viss del förklaras med att en del företag har 

expanderat sin verksamhet och därigenom behöver fler mått för att styra verksamheten. I vissa 

fall kan det dock tänkas att det motsatta också har inträffat, att företagen har skärt ned 

verksamheten. Exempelvis så skulle ett företag kunna ha förlorat kunder, varvid vissa mått 

blir överflödiga. Trots detta är det endast tre stycken respondenter som har svarat att de har 

tagit bort fler mått än vad de har lagt till under de senaste 12 månaderna, vilket skall jämföras 
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med den motsatta situationen där 27 stycken respondenter har angivit att de har lagt till fler 

mått än vad de har tagit bort. Detta är något som talar för att företag generellt sätt lägger till 

fler mått än vad som tar bort, utan att de så att säga finns bakomliggande orsaker (exempelvis 

expansion) till detta beteende.  

 

4.2. Externa pådrivare och utvecklingen av prestationsmätningssystem 

För ett företag kan olika situationer uppstå som gör att företaget behöver förändra sitt 

prestationsmätningssystem (Kennerley & Neely, 2002). En åtskillnad som kan göras är mellan 

sådana situationer som företaget inte kan påverka och sådana situationer som företaget kan 

påverka, det vill säga externa och interna pådrivare (Greve, 2014, s. 386 f; Kennerley & 

Neely, 2002). Vad de gäller externa pådrivare är det sådana situationer som företaget inte 

själv kan påverka, utan företagets omgivning skapar en situation där prestationsmätnings-

systemet bör förändras. Detta för att företagets struktur bättre skall stämma överens med 

omgivning i vilken företaget verkar. (Taylor & Taylor, 2014) 

 

En uppdelning som kan göras av externa pådrivare är i: kunder, marknaden, lagar, nya 

industrier, arbetets karaktär och framtida osäkerhet. En förändring av relationen för ett företag 

till en eller flera av dessa pådrivare, bör föranleda att företagets prestationsmätningssystem 

utvecklas för att bättre matcha de nya förutsättningar som förändringen har gett upphov till. 

(Kennerley & Neely, 2002; Rejc, 2004; Waggoner et al., 1999) Fördelningen över hur 

respondenterna har svarat på respektive extern pådrivare kan utläsas i bilaga 1, tabell 1-6.   

 
Tabell 10 – Korrelation mellan externa pådrivare och utveckling av prestationsmätningssystemet 

 Kunder Marknaden Lagar Nya 

industrier 

Arbetes 

karaktär 

Framtida 

osäkerhet 

Lägga till 0,26 0,29* 0,31* 0,22 0,39** 0,44** 

Ta bort 0,19 0,11 0,34* 0,15 0,32* 0,14 

Målnivå 0,29* 0,26 0,34* 0,31* 0,17 0,14 

Definition 0,06 0,16 0,06 0,19 0,29* 0,13 

Vikt 0,52*** 0,46*** 0,35* 0,41** 0,31* 0,41** 

Rapporterings-

frekvens 

0,22 0,35* 0,38** 0,38** 0,29* 0,4** 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

Ur tabell 10 kan det utläsas hur de olika externa pådrivarna som valdes att undersökas 

korrelerar med det sett som prestationsmätningssystemet antas kunna utvecklas på. Generellt 

sett så saknas det tydliga samband mellan externa pådrivare och prestationsmätnings-

systemens utveckling. De i denna studie valda externa pådrivare tycks inte påverka 

utvecklingen av företagens prestationsmätningssystem i någon större skala. Det finns flera 

tänkbara förklaringar till detta. En av förklaringarna är att ett företag möter andra situationer 

som påverkar utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem. En annan förklaring kan 

vara av ren metodologisk natur, nämligen att de korrelerar för vissa företag, medan de inte 

korrelerar för vissa andra företag, vilket gör att korrelationskoefficienten rör sig mot noll. Att 

notera är dock att bara för att det inte finns något starkt statiskt samband, behöver detta 

nödvändigtvis inte innebära att det saknas ett samband. Ett samband kan i verkligheten finnas, 

även om de i denna studie inte har kunnat påvisas.  

 

En situation som kan uppstå för ett företag är att den struktur som företaget har inte stämmer 

överens med den verklighet som företaget befinner sig i. En förändring av prestations-
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mätningssystemet behöver således komma till stånd för att prestationsmätningssystemet bättre 

skall stämma överens med företags omgivning. (Taylor & Taylor, 2014) Ett företags kunder 

är ett exempel på en extern pådrivare som gör att ett företag kan behöva utveckla sitt 

prestationsmätningssystem. Denna förändring kan bli nödvändig exempelvis genom att 

företagets kunder har börjat efterfrågat kortare produktlivscyklar. (Neely et al., 2005; Sharda 

et al., 2014) Företag kan således gått ifrån en situation där den typiska produktslivscykeln 

spänner över en tid på exempelvis 12 månader till att den typiska produktlivscykeln har 

minskat till exempelvis 9 månader. För att möta kunderna krav på en kortare 

produktslivscykel behöver således företaget utveckla sitt prestationsmätningssystem så att de 

klarar av att hantera kortare produktslivscyklar. Kortare produktslivscyklar är inte det enda 

som dagens kunder efterfrågar, jämfört med gårdagens kunder, dagens kunder efterfrågar 

även mer tekniskt avancerade produkter (Neely et al., 2005). Ur tabell 10 kan det utläsas att 

det finns ett samband mellan till vilken grad som respondenterna instämmer i att företagets 

kunder har gjort en förändring av företagets prestationsmätningssystem nödvändig, och hur 

ofta som företaget ändrar den vikt som tilläggs ett mått. Generellt tycks företag således tackla 

en förändring i kundernas efterfrågan med att ändra den vikt som tilläggs ett mått. Ett 

samband, om än svagt, kan utläsas mellan en förändring i kundernas efterfrågan och 

förändrade målnivåer. En del företag tycks således tackla en förändring av kundernas 

efterfrågan genom att förändra den gräns som skall uppnås av ett mått alternativt ej 

understigas.  

 

En annan situation som kan uppstå för ett företag är att företaget kommer till insikt att 

marknaden där företaget verkar med sina produkter har förändrats. Exempelvis kan 

marknaden för en viss produkt gått ifrån att vara ny till att marknaden har blivit mer mogen 

(Axelsson & Agndal, 2005, s. 164 ff). Detta medför att prestationsmätningssystemet 

åtminstone till viss del behöver utvecklas. I exempelet kan måtten behöva ändras ifrån att få 

produkten känd till att få så stor marknadsandel som möjligt. Ur tabell 10 kan det utläsas att 

företagen tenderar till att förändra den vikt som tilläggs ett mått för att möta en förändring på 

den marknad där företaget verkar. Det kan även utläsas att förändringar av marknaden tendrar 

att lösas genom att företagen lägger till nya mått och ändrar rapporteringsfrekvensen för de 

existerande måtten.   

 

Den lagstiftning som ett företag har att rätta sig efter kan föranleda att företaget behöver 

utveckla sitt prestationsmätningssystem. Exempel på lagstiftning som kan vara relevant för ett 

företag är arbetsmiljölagstiftning eller miljölagstiftning. Där en utveckling av 

arbetsmiljölagstiftningen kan förandleda att företaget bättre behöver kontrollera 

sjukfrånvaron. Medan ny miljölagstiftning kan föreskriva att företaget kontrollerar utsläpp av 

ett visst ämne. (Kennerley & Neely, 2002; Waggoner et al., 1999) Ur tabell 10 kan det utläsas 

att företag möter en förändrad lagstiftning på flera olika sätt. Har de tillkommit ny lagstiftning 

har företagen lagt till, tagit bort, ändrad målnivån, ändrad den vikt som tilläggs mått samt 

ändrad rapporteringsfrekvensen för mått. Dock så är det ett svagt samband för samtliga dessa 

sätt som prestationsmätningssystem kan utvecklas på, vilket talar att ett enskilt företag möter 

ny lagstiftning med att utveckla sitt prestationsmätningssystem på ett för företag unikt sätt. 

 

Nya tekniska landvinningar kan även skapa en situation för ett företag där de behöver 

utveckla sitt prestationsmätningssystem för att det bättre skall stämma överens med den 

nuvarande situationen som företaget står inför. Ett exempel är sjöfartsnäringen, vilken 

traditionellt sätt har tagit produkter över vattendrag, oavsett avstånd. På senare tid har dock 

broar byggts, och flyget har ersatt sjöfarten på längre sträckor. För rederierna har således nya 

konkurrerande produkter lett till att deras prestationsmätningssystem behöver utvecklas.  
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(Jahnke, 2015; Petersson, 2015; Skærbæk & Tryggestad, 2010) Ur tabell 10 kan det utläsas 

hur företag utvecklar sina prestationsmätningssystem för att möta konkurrensen av nya 

produkter. Företagen tenderar för att möta den nya konkurrensen genom att ändra den vikt 

som tilläggs mått och genom att ändra rapporteringsfrekvensen. Ur tabellen kan det även 

utläsas det finns tenderser till att företagen tenderar till att möta de nya konkurrerande 

produkterna med att ändra målnivån för de existerande måtten.  

 

Ett företag kan även möta en situation där företagets prestationsmätningssystem är inriktat på 

att svara mot en tillverkande filosofi, medan företagets omgivning efterfrågar en mer 

kunskapsinriktad filosofi, företaget behöver således svara på denna förändring av arbetets 

karaktär genom att utveckla sitt prestationsmätningssystem. Ur tabell 10 kan det utläsas hur 

företagen svarar på förändringar i arbetets karaktär. De tenderar till att lägga till mått, ta bort 

mått, ändra definitionen på mått, ändra den vikt som tilläggs måtten och ändra 

rapportingsfrekvensen. Detta tyder på att företagen svarar på förändringar i arbetets karaktär 

på olika sätt. Såsom de gör vad det gäller ny lagstiftning. För att svara på förändringar i 

arbetets karaktär behövs det således för ett företag en individuell handlingsplan.  

 

En förändrad omvärldsosäkerhet kan även skapa en situation för ett företag där det kan 

behöva förändra sitt prestationsmätningssystem. För ett företag som går mot en osäkrare 

omvärld tenderar till att anta en plattare organisationsform. Detta jämfört med företag som har 

en statbilare omvärld, som tenderar till att ha en mer hierarkisk organisationsform. En 

förändring av omvärldsosäkerheten tenderar således att göra att företagen behöver utveckla 

sina prestationsmätningssystem, går företaget mot osäkrare omvärld tenderar det som nämnts 

att få en plattare struktur, vilket brukar förandleda att exempelvis mått som innovation 

behöver läggas till. (Greve, 2009, s. 188f; Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 105ff) Ur tabell 10 

kan det utläsas att företagen tenderar till att lägga till mått, ändrar den vikt som tilläggs mått 

och ändra rapporteringsfrekvensen för mått för att tackla en förändrad omvärldsosäkerhet.  

   

Statistik signifikans har uppnåtts på samtliga externa pådrivare vad det gäller sambandet med 

att förändra den vikt som tilläggs ett mått. Sambandets styrka varierar dock mellan 0,31 och 

0,52 beroende på vilken extern pådrivare det handlar om. Detta talar för att företagen försöker 

att utveckla sina prestationsmätningssystem genom att förändra den vikt som tilläggs olika 

mått för att möta förändringar i den externa miljön.  

 

Läggs de olika externa pådrivarna tillsammans till en extern pådrivare blir resultatet som i 

tabell 11.  

 
Tabell 11 – Korrelation mellan de externa pådrivare, sammanlagt och utvecklingen av prestationsmätningssystemen 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Externa pådrivare 0,41** 0,26 0,31* 0,2 0,52*** 0,42** 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

Som kan utläsas ur tabell 11 så försöker företag generellt sett att möta ett förändringstryck 

ifrån omgivningen på olika sätt. Vanligtaste sättet att möta förändringstrycket tycks vara 

igenom att ändra den vikt som tilläggs ett mått. Att lägga till nya mått och att ändra 

rapporteringsfrekvensen för existerande mått tycks också vara sätt som företagen svarar på. 

Ett svagt samband kan även utläsas vad det gäller att ändra målnivån för måtten.  
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4.3. Interna pådrivare och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 
Ett företag kan genom medvetna beslut förändra företagets situation så att det uppstår ett be-

hov att förändra företagets prestationsmätningssystem. Dessa situationer kan benämnas som 

interna pådrivare. (Greve, 2014, s. 386ff; Kennerley & Neely, 2002) I denna studie har fem 

stycken olika interna pådrivare undersökts. Dessa fem är: ledningsmöten, trender, minska 

beroende av stora kunder, interna förbättringsprojekt samt omorganisation. För hur respond-

enterna har svarat på respektive intern pådrivare hänvisas läsaren till bilaga 1, tabell 7-11. I 

tabell 12 visas korrelationen mellan dessa fem olika interna pådrivare och utvecklingen av 

prestationsmätningssystemet. 

 
Tabell 12 – Korrelation mellan interna pådrivare och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lednings-

möten 

Trender Minska 

beroende 

Interna 

förbättringsprojekt 

Omorganisation 

Lägga till 0,27 0,32* 0,18 0,33* 0,23 

Ta bort 0,24 0,32* 0,21 0,28* 0,11 

Målnivå 0,39** 0,15 0,41** 0,24 0,04 

Definition 0,45*** 0,17 0,17 0,32* 0,22 

Vikt 0,51*** 0,38** 0,36** 0,27 0,32* 

Rapporterings-

frekvens 

0,34* 0,38** 0,19 0,29* 0,25 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

En typ av intern pådrivare är ledningsmöten. På ledningsmötet kan exempelvis nya direktiv 

avhandlas för en viss avdelning som gör att en förändring av prestationsmätningssystemet bör 

komma till stånd. (Kennerley & Neely, 2002) Anledning till att förändringen bör komma till 

stånd är att prestationsmätningssystemet, ifall inte en utveckling sker, mäter de gamla 

direktiven. Ur tabell 12 kan det utläsas att företag för att anpassa deras 

prestationsmätningssystem mot nya direktiv främst ändrar definitionen på måtten, samt ändrar 

den vikt som tilläggs måtten. En ändrad målnivå och en ändrad rapporteringsfrekvens används 

även för att anpassa prestationsmätningssystemet efter de nya direktiven.  

 

Trender om vilka mått som anses moderna kan även göra att ett företag känner att de behöver 

förändra sitt prestationsmätningssystem för att framstå som moderna (Waggoner et al., 1999). 

Ett sentida exempel på detta är det balanserade styrkortet (Bredmar et al., 2014). Som kan 

utläsas av tabell 8 i bilaga 1 tycks företagen under det senaste året inte ha påverkats särskilt 

mycket av olika trender om vad som anses modernt att mäta. En majoritet av respondenterna 

har valt att svara med antingen en etta eller en två. Vilket innebär att det inte alls anser att en 

förändring av prestationsmätningssystemet har varit nödvändig med hänsyn till trender om 

vad som är modernt att mäta, eller att trender har påverkat i en liten omfattning. Ur tabell 12 

kan det utläsas hur prestationsmätningssystemen utvecklas för att företagen skall svara upp 

mot nya trender. Företagen ser till att ändra den vikt som tilläggs ett mått, samt ändra 

rapporteringsfrekvensen för olika mått. Det finns även tendenser till att företagen lägger till 

nya mått samt ta bort gamla mått, för att svara upp mot trender om vad som anses modernt att 

mäta.  

 

Ett företag kan initiera en förändring av sitt prestationsmätningssystem som en följd av att 

företaget känner ett behov av att minska beroendet till en stor kund (Korhonen et al., 2013). 

Av det insamlade datamaterialet kan de utläsas att företag för att minska beroende av stora 
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kunder förändrar prestationsmätningssystemet genom att de ändrar på målnivån, samt ändrar 

den vikt som tilläggs ett mått, vilket kan ses i tabell 12.  

 

Vissa projekt som ett företag genomför kan genomföras för att förbättra den egna verksam-

heten (Bredmar et al., 2014). Ur tabell 10 i bilaga 1 kan det utläsas att interna förbättrings-

projekt som har genomförts i företagen har påverkat att prestationsmätningssystem behöver 

utvecklas enligt respondenterna. Ur tabell 12 kan det utläsas att dessa interna förbättrings-

projekt möts på olika sätt beroende på företag, detta eftersom att det inte finns någon tydlig 

inriktning på hur prestationsmätningssystem utvecklas, utan svaren ligger mellan 0,24 och 

0,33. Dock så är inte vissa samband signifikanta. Men det troliga är dock att de olika interna 

förbättringsprojekten är olika till sin natur och att företagen möter dessa på olika sätt.  

 

Ett företag kan med tiden känna att företagets organisering inte är ändamålsenlig för att styra 

företagets verksamhet. Detta gör att företaget känner ett behov att omorganisera sin 

verksamhet, vilket även kan leda till att prestationsmätningssystemet behöver utvecklas. 

(Lohman et al., 2004) En majoritet av respondenterna har angett att de inte alls instämmer 

eller instämmer till en liten grad i att en omorganisation av företagets verksamhet har skapat 

ett tryck att utveckla prestationsmätningssystemet. Ur tabell 12 kan det utläsas att en 

omorganisering av företagets verksamhet inte i någon större grad påverkar utvecklingen av ett 

företags prestationsmätningssystem. Om möjligt kan företag tackla omorganiseringar genom 

att ändra den vikt som tilläggs ett mått.  

 
Tabell 13 – Korrelation mellan interna pådrivare, sammanlagt och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Interna pådrivare 0,34* 0,26 0,3* 0,39** 0,47*** 0,35* 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

I tabell 13 har de olika interna pådrivarna som valdes i denna studie lagt samma till en. Hur 

dessa korrelerar med utvecklingen av prestationsmätningssystem kan utläsas av tabellen. För 

att möta interna pådrivare tycks företagen främst förändra den vikt som tilläggs ett mått. Att 

ändra definitionen på mått så de stämmer bättre överens med verkligheten tycks även 

tillämpas för att möta förändringstrycket som har uppstått av de interna pådrivarna. Företag 

tycks även till viss del lägga till nya mått och ändra rapporteringsfrekvensen för befintliga. 

Det finns även ett svagt samband för att målnivån ändras på befintliga mått för att 

prestationsmätningssystemet bättre stämma överens med verkligheten.   

 

4.4. Barriären process och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

Ifall ett företag har brister i processen för översyn, modifiering och uppdatering av sitt 

prestationsmätningssystem föreligger barriären process för företaget (Kennerley & Neely, 

2002). I denna studie har sju stycken frågor använts för att mäta barriären process i företagen. 

I tabell 14 visas hur dessa korrelerar med utvecklingen av prestationsmätningssystemet.  

 

En del i ett företags arbete med att undvika eller minska effekten av barriären process är att 

företaget har rutiner för hur prestationsmätningssystemet skall utvecklas. Som kan utläsas 

utav tabell 15 så är upplevelsen att företaget har rutiner för hur prestationsmätningssystemet 

skall utvecklas varierande. Tendensen är att respondenterna mer instämmer än inte instämmer 

vilket kan utläsas av medel- och medianvärdet, men ändock så är det ingen obetydlig skara 
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som upplever att rutiner saknas alternativ knappt existerar för hur prestationsmätningssystem 

skall utvecklas.  
 
Tabell 14 – Korrelation mellan barriären process och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Har rutiner 0,43** 0,43** 0,5*** 0,27 0,04 0,09 

Användbara rutiner 0,23 0,32* 0,34* 0,13 -0,11 0,08 

Förändras rutiner 0,33* 0,41** 0,42** 0,17 0,02 0,29* 

Likartat fokus 0,32* 0,16 0,51*** 0,31* 0,1 0,01 

Olika avdelningar 

mäter på samma 

sätt 

-0,02 -0,04 0,16 -0,2 0,0 -0,06 

En enhet med 

ansvar för 

utvecklingen 

0,17 -0,01 0,26 0,11 0,09 0,03 

Tillräckligt med tid 0,46*** 0,36* 0,24 0,26 -0,01 0,07 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

 Jag upplever att företaget har rutiner för hur prestationsmätningssystemet 

skall utvecklas. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

helt 

Antal 3 4 8 8 12 9 7 51 

Procent 5,9 %  7,8 % 15,7 % 15,7 % 23,5 % 17,6 % 13,7 % 100 % 

Medel: 4,51 Median: 5 

Tabell 15 – Respondenternas upplevelse över ifall företaget har rutiner för hur prestationsmätningssystemet skall 

utvecklas. 

Som kan utläsas av tabell 14 så finns det ett samband mellan ifall ett företag har rutiner för 

prestationsmätningssystemet utveckling och hur ofta företag lägger till, tar bort samt ändrar 

målnivån på existerande mått. Detta talar för att ett företag kommer att få en bättre dynamik i 

sitt prestationsmätningssystem ifall rutiner finns. Den likheten som finns i korrelationen 

mellan att lägga till mått och att ta bort mått väcker frågan ifall användande av rutiner gör att 

företag lägger och tar bort mått på en jämlik nivå. Som kan utläsas av tabell 6 & 7 så lägger 

företag generellt sett till fler mått än vad de tar bort, så kan användandet rutiner göra att före-

tag lägger till och tar bort på en jämlik nivå. Mer forskning behövs för att finna förklaringar 

på denna fråga, men resultaten väcker onekligen frågan.   

 

Det räcker dock inte för ett företag att de har rutiner, rutinerna måste även användas. Så för att 

utvecklingsprocessen av prestationsmätningssystem skall fortlöpa som tänkt måste rutinera 

vara användbara. (Neely et al., 2000) Respondenternas upplevelser över hur användbara rutin-

erna är varierar dock. Dels tycks det vara en större del av respondenterna som upplever rutiner 

som ”halvt” användbara och dels en grupp som upplever de som användbara. Ur tabell 16 kan 

det utläsas hur respondenterna svar har fördelat sig.  Hur användbara respondenterna upplever 

att rutinerna är tycks dock inte spela in på prestationsmätningssystemets utveckling i någon 

större skala vilket kan utläsas av tabell 14.  
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 Jag upplever att de rutiner som företaget har för att utveckla 

prestationsmätningssystemet är användbara. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

helt 

Antal 3 2 11 7 8 12 8 51 

Procent 5,9 %  3,9 % 21,6 % 13,7 % 15,7 % 23,5 % 15,7 % 100 % 

Medel: 4,63 Median: 5 
Tabell 16 – Respondenternas upplevelse över rutineras användbarhet för att utveckla prestationsmätningssystemet 

Ett företags rutiner för utvecklingen av dess prestationsmätningssystem skall även förändras 

med tiden, vilket är något som företagsledningen har ett ansvar för (Franco & Bourne, 2003). 

Av tabell 17 kan det utläsas hur respondenterna instämmer i påståendet att rutiner förändras 

med tiden.  

 

 Jag upplever att företagets rutiner för utvecklande av 

prestationsmätningssystemet förändras med tiden. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

helt 

Antal 7 5 5 7 8 11 8 51 

Procent 13,7 % 9,8 % 9,8 % 13,7 % 15,7 % 21,6 % 15,7 % 100 % 

Medel: 4,35 Median: 5 

Tabell 17 – Respondenternas upplevelse ifall rutinerna förändras med tiden 

Att rutinerna förändras med tiden instämmer inte alla i respondenterna i, när på hälften av 

respondenterna har svarat med en fyra eller lägre. Detta gör att företagsledningarna generellt 

sätt bör se till att utveckla dessa rutiner så att risken för barriären process minskar. Ur tabell 

14 kan det utläsas att företag där rutinerna för prestationsmätning förändras med tiden också 

tenderar till att ta bort mått i större skala än företag där rutinerna inte förändras med tiden.  

 

 Jag upplever att ett likartat fokus klaras av att hållas på ett mått under 

hela implementeringen av måttet. (D.v.s. att intresset för måttet finns 

under hela implementeringsprocessen av måttet och inte en situation där 

det finns ett intresse under en kort tid för att sedan förflyttas till ett annat 

mått. 
Summa 

Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

helt 

Antal 4 4 10 8 12 10 3 51 

Procent 7,8 % 7,8 % 19,6 % 15,7 % 23,5 % 19,6 % 5,9 % 100 % 

Medel: 4,22 Median: 4 

Tabell 18 – Respondenternas upplevelse över ifall ett likartat fokus klaras av att hållas under hela 

implementeringsprocessen av ett mått. 

Även en hur ofta målnivån ändras tycks ha ett samband med ifall rutinerna för 

prestationsmätning förändras med tiden. Svaga tendenser finns även mellan att ifall rutinerna 

utvecklas och hur ofta ett företag lägger till nya mått samt ändrar rapporteringsfrekvensen på 

de befintliga.  

 



36 
 

Ett inkonsistent synsätt skapar även problem för ett företag att övervinna barriären process. 

En del i ett inkonsistent synsätt är att företagets fokus inte klaras av att hållas likartat under 

hela implementeringsprocessen av ett mått. Med risken att måttet hamnar i skymundan och 

införandet inte går som tänkt. (Kennerley & Neely, 2002)  

 

Ur tabell 18 kan det utläsas hur respondenterna instämmer i att ett likartat fokus klarar av att 

hållas under hela implementeringsprocessen. Som kan utläsas av tabell 18, så ligger medel 

och medianvärde runt 4, vilket får tolkas som att företagen generellt sätt har vissa problem 

med att hålla ett likartat fokus under hela implementeringsprocessen. Ur tabell 14 kan det 

utläsas att företag som klarar av att hålla ett likartat fokus under hela implementerings-

processen av ett mått också tenderar till att ändra målnivån oftare, än de företag där ett likartat 

fokus inte klaras av att hållas.  

 

I de fall som en given händelse mäts på olika sätt av olika avdelningar inom ett företag så har 

företaget med barriären process att göra. Här spelar en historia av decentraliserad styrning in. 

I de företag där de olika avdelningarna ansvarar för styrningen, är det svårt att få en överblick 

över styrningen. Vilket tenderar till att minska de anställdas engagemang till olika mätningar. 

(Kennerley & Neely, 2002; Lohman et al., 2004) Ur tabell 19 kan det utläsas till vilken grad 

som respondenterna instämmer i att olika avdelningar inom företaget mäter en given händelse 

på samma sätt.  

 

 Jag upplever att olika avdelningar inom företaget mäter en given 

händelse på samma sätt. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

helt 

Antal 2 5 6 7 12 8 11 51 

Procent 3,9 % 9,8 % 11,8 % 13,7 % 23,5 % 15,7 % 21,6 % 100 % 

Medel: 4,76 Median: 5 

Tabell 19 – Respondenternas upplevelse över att given händelse mäts på samma sätt av olika avdelningar 

Som kan utläsas av tabell 19 så har en majoritet av respondenter valt att svara så att deras svar 

kan tolkas som att en given händelse mäts i det stor hela på ett likartat sätt inom företaget. Ur 

tabell 14 kan det utläsas det inte finns något som talar för att graden av samstämmighet i 

mätningar inom ett företag inverkar på prestationsmätningssystemets utveckling.  

 

Konsekvenserna av barriären process kan minska ifall det inom ett företag finns en inbyggd 

mätfunktion, som har ansvar för prestationsmätningssystemets utveckling (Kennerley & 

Neely, 2002). Som kan utläsas av tabell 20 så finns en huvuddel av svaren på vardera sidan av 

skalan. Något fler företag tycks ha en enhet som ansvarar för prestationsmätningssystemets 

utveckling än de företag som inte har det. Hur ett företag har valt att organisera ansvaret för 

prestationsmätningssystem utveckling påverkar dock inte hur prestationsmätningssystemet 

utvecklas, vilket kan utläsas av tabell 14.  
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 Jag upplever att det finns en enhet på företaget som har ansvar för 

utveckling av prestationsmätningssystemet. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 9 9 4 3 6 11 9 51 

Procent 17,6 % 17,6 % 7,8 % 5,9 % 11,8 % 21,6 % 17,6 % 100 % 

Medel: 4,12 Median: 5 
Tabell 20 – Respondenternas upplevelse över ifall det finns en enhet inom företaget som har ansvar för utvecklingen 

av företagets prestationsmätningssystem 

Den tid som sätts av för att de anställda i ett företag skall kunna utveckla 

prestationsmätningssystemet, men även använda sig av informationen som systemet 

producerar, spelar även in på hur stor barriären process blir (Kennerley & Neely, 2002). 

 

 Jag upplever att tillräckligt med tid sätts av för utveckling av 

prestationsmätningssystemet. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 4 9 7 14 7 7 3 51 

Procent 7,8 % 17,6 % 13,7 % 27,5 % 13,7 % 13,7 % 5,9 % 100 % 

Medel: 3,86 Median: 4 

Tabell 21 – Respondenternas upplevelse över att tillräckligt med tid sätts av för utveckling av 
prestationsmätningssystemet 

Som kan utläsas av tabell 21 så anser endast ett fåtal av respondenter att tillräckligt med tid 

sätts av till prestationsmätningssystemets utveckling. Meden en majoritet av respondenterna 

väljer att svara med en trea, fyra eller femma, vilket får tolkas som om att de anser att 

tillräckligt med tid sätts av ibland, medan ibland så räcker inte tiden till. Som kan utläsas av 

tabell 14 finns det ett samband mellan den tid som sätts av och till den grad som företaget 

lägger till mått. Vilket kan tolkas som att sätts tillräckligt med tid av så kommer utvecklingen 

av ett företags prestationsmätningssystem kännetecknas av att mått läggs till i en större skala. 

Det finns även tendenser till att mått tas bort i en större skala ifall tillräckligt med tid sätts av.  

 
Tabell 22 – Korrelation mellan barriären process, sammanvägd och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Barriären process 0,38** 0,3* 0,49*** 0,19 0,01 0,1 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

På en sammanvägd nivå påverkar barriären process utvecklingen av ett företag 

prestationsmätningssystem enligt tabell 22. Ur tabell 22 kan det utläsas att barriären process 

främst tenderar till att påverka målnivån. Det vill säga att om ett företag har stora problem 

med barriären process så kommer inte målnivån att ändras i någon större utsträckning. Ur 

tabellen kan det även utläsas att det finns tendenser till att barriären process påverkar hur 

företag lägger till och tar bort mått. Såsom med målnivån, har ett företag problem med 

barriären process så kommer företag att lägga till och ta bort mått i en mindre utsträckning än 

om företaget inte skulle ha problem med barriären process.  
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4.5. Barriären individ och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

Om ett företag saknar anställda med rätt kvalifikationer för att använda, samt driva på 

utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem så har företaget att göra med barriären 

individ (Kennerley & Neely, 2002). I denna studie har 7 stycken frågor används för att mäta 

barriären individ, hur dessa frågor korrelerar med utvecklingen av prestationsmätnings-

systemet visas i tabell 23. 

 
Tabell 23 – Korrelation mellan barriären individ och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Kunskaper att hitta 

mått 

0,19 0,26 0,14 0,15 -0,14 -0,16 

Kunskaper att 

utforma mått 

0,13 0,21 0,14 0,12 -0,16 -0,04 

Kunskaper att 

samla in data 

0,12 0,21 0,13 0,1 -0,16 -0,13 

Kunskaper att 

analysera data 

0,15 0,20 0,03 0,09 -0,03 -0,17 

Fungerande 

personalförsörjning 

0,06 0,09 0,11 -0,03 -0,10 -0,02 

Tillräckligt med 

utbildning 

0,02 0,08 0,03 -0,07 -0,17 -0,15 

Tillräckliga 

kunskaper hos 

företagsledning 

0,18 0,07 0,17 0,04 -0,10 0,08 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

Ifall att de anställda inom ett företag inte har tillräckliga kunskaper i att hitta mått för att 

samla in data med så har företaget att göra med barriären individ (Kennerley & Neely, 2002). 

Som kan utläsas av tabell 24 så upplever respondenterna att kunskapsnivån är varierande 

mellan olika företag rörande ifall de anställda har tillräckliga kunskaper att hitta mått att mäta 

verksamheten med. Att notera är att samtliga svarsalternativ, utom instämmer inte alls, har en 

liknande andel. Som kan utläsas av tabell 23 så finns det inget som tyder på att de anställdas 

kunskapsnivå vad det gäller att hitta mått att mäta verksamheten med skulle inverka på hur 

prestationsmätningssystemet utvecklas.  

 

 Jag upplever att de anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna hitta 

mått att mäta verksamheten med. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 1 8 10 6 9 7 9 50 

Procent 2 % 16 % 20 % 12 % 18 % 14 % 18 % 100 % 

Medel: 4,42 Median: 4,5 

Tabell 24 – Respondenternas upplevelser över ifall de anställda har tillräckliga kunskaper att hitta mått 
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Ytterligare kunskaper som de anställda måste besitta, för att företaget inte skall ha att göra 

med barriären individ, är att de anställda klarar av att utforma ett mått så att det mäter det som 

det var tänkt att mäta (Kennerley & Neely, 2002). Som kan utläsas av tabell 25 så skiftar de 

anställdas kunskaper, vad det gäller att utforma mått som mäter det som det var tänkt att mäta. 

Majoriteten av respondenterna har dock angivit ett svar med en femma eller högre, vilket får 

tolkas som de anställda har kunskaper i att utforma mått, om än att det finns brister i dessa 

kunskaper. De anställdas kunskapsnivå inom detta tenderar dock inte att påverka utvecklingen 

av företagets prestationsmätningssystem, vilket kan utläsas av tabell 23.  

 

 Jag upplever att de anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna 

utforma ett mått så att det mäter det som det är tänkt att mäta. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 1 5 7 11 12 9 6 51 

Procent 2 % 9,8 % 13,7 % 21,6 % 23,5 % 17,6 % 11,8 % 100 % 

Medel: 4,55 Median: 5 

Tabell 25 – Respondenterna upplevelser över ifall de anställda har tillräckliga kunskaper att utforma mått 

Ifall det anställdas förmåga att samla avgränsad data är begränsad så har företag att göra med 

barriären individ (Kennerley & Neely, 2002). Tabell 26 visar på hur respondenterna anser att 

de anställdas kunskaper är rörande att samla avgränsad data.  

 

 Jag upplever att de anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna 

samla in det datamaterial som efterfrågas. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 1 4 8 8 10 11 9 51 

Procent 2 % 7,8 % 15,7 % 15,7 % 19,6 % 21,6 % 17,6 % 100 % 

Medel: 4,78 Median: 5 

Tabell 26 – Respondenternas upplevelser över ifall de anställda har tillräckliga kunskaper att samla in data 

Som kan utläsas av tabell 26 så upplever respondenterna överlag att de anställda har 

tillräckliga kunskaper eller någorlunda tillräckliga kunskaper för att kunna samla in det 

datamaterial som efterfrågas. Ur tabell 23 kan det utläsas att den grad av kunskaper som det 

anställda har i att samla in datamaterial inte tycks spela in på prestationsmätningssystemets 

utveckling.  

 

När väl datamaterialet har samlats in skall även materialet analyseras ifall nyttan med att 

samla in datamaterialet skall uppnås. De anställda behöver således även ha kunskaper i att 

analysera det insamlade datamaterialet för att barriären individ inte skall göra sig påmind. 

(Kennerley & Neely, 2002) Som kan utläsas av tabell 27 så lutar det åt att respondenterna 

instämmer i att de anställda har tillräckliga kunskaper, i att analysera det insamlade 

datamaterialet. Graden av kunskaper hos de anställda i att analysera datamaterialet tycks dock 

inte inverka på hur prestationsmätningssystemet utvecklas vilket kan utläsas av tabell 23.  
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 Jag upplever att de anställda har tillräckliga kunskaper för att analysera 

det insamlade datamaterialet. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 2 4 7 9 14 8 7 51 

Procent 3,9 % 7,8 % 13,7 % 17,6 % 27,5 % 15,7 % 13,7 % 100 % 

Medel: 4,59 Median: 5 
Tabell 27 – Respondenternas upplevelser över ifall de anställda har tillräckliga kunskaper att analysera insamlad 

data 

Att personalförsörjning rörande prestationsmätning fungerar menar Kennerley & Neely 

(2003) påverkar hur prestationsmätningssystemet utvecklas. Ur tabell 28 kan det utläsas hur 

respondenterna upplever att personalförsörjningen fungerar rörande prestationsmätning. Som 

kan utläsas av tabell 28 upplever respondenterna överlag att personalförsörjning fungerar 

sisådär. Huvuddelen av de svarande har valt att ange ett alternativ som ligger mellan de båda 

ytteralternativen. Som kan utläsas av tabell 23 så finns det inte något som talar för att hur 

personalförsörjningen fungerar skulle påverka hur prestationsmätningssystemet utvecklar sig, 

vilket går på tvärs med de Kennerley & Neely (2003) har skrivit. Förklaringar till detta kan 

vara att Kennerley & Neely (2003) observation inte stämmer rent generellt, det kan också vara 

så att prestationsmätningssystemet kan utvecklas på fler sätt än vad som anges i denna studie.   

 

 Jag upplever att personalförsörjningen rörande prestationsmätning 

fungerar. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 4 5 8 10 10 7 6 50 

Procent 8 % 10 % 16 % 20 % 20 % 14 % 12 % 100 % 

Medel: 4,24 Median: 4 

Tabell 28 – Respondenternas upplevelser över ifall personalförsörjning för prestationsmätning fungerar. 

Ifall de anställda utbildas i hur de skall använda prestationsmätningssystemet kan osäkerheten 

hos dem minska rörande hur måtten skall användas. En utveckling av 

prestationsmätningssystem kan även gå smidigare ifall de anställda får kunskap i hur 

prestationsmätningssystem kan utvecklas. (Kennerley & Neely, 2003; Lohman et al., 2004)  

 

 Jag upplever att företaget tillhandahåller tillräckligt med utbildning till 

de anställda för att kunna genomföra prestationsmätning. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 1 11 3 13 10 6 5 49 

Procent 2 % 22,4 % 6,1 % 26,5 % 20,4 % 12,2 % 10,2 % 100 % 

Medel: 4,18 Median: 4 

Tabell 29 – Respondenterna upplevelser över ifall företaget tillhandahålla tillräckligt med utbildning för att 

genomföra prestationsmätning 
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Som kan utläsas av tabell 29 så upplever respondenterna att den utbildning som företaget 

tillhandahåller till det anställda för att de skall kunna genomföra prestationsmätning brister. 

Av de angivna svaren så tyder det på att den utbildningen som tillhandahålls till de anställda 

skulle kunna förbättras. Dock så verkar den grad av utbildning som tillhandahålls till de 

anställda inte påverka utvecklingen av prestationsmätningssystemet vilket kan utläsas av 

tabell 23. 

 

Av vikt är även att företagledningen har förståelse för prestationsmätningssystemets 

utveckling ifall inte barriären individ skall påverka utvecklingen av 

prestationsmätningssystemet (Franco & Bourne, 2003). Som kan utläsas av tabell 30 så 

upplever respondenterna överlag att företagsledningen har tillräckliga kunskaper om 

företagets arbete. En majoritet har svarat med antingen en sexa eller en sjua, medel och 

medianvärdet är även högt. Som kan utläsas av tabell 23 så tycks det inte spela någon roll till 

vilken grad som företagsledningen har tillräckliga kunskaper om företagets arbete med 

prestationsmätning och prestationsmätningssystemets utveckling.  

 

 Jag upplever att företagsledningen har tillräckliga kunskaper om 

företagets arbete med prestationsmätningar. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 0 3 4 7 8 17 12 51 

Procent 0 % 5,9 % 7,8 % 13,7 % 15,7 % 33,3 % 23,5 % 100 % 

Medel: 5,33 Median: 6 

Tabell 30 – Respondenternas upplevelser över ifall företagsledning har tillräckliga kunskaper rörande arbetet med 

prestationsmätning 

Som kan utläsas av tabell 23 så tycks de indikatorer på barriären individ som har valts i denna 

studie inte kunna förklara utvecklingen av företagets prestationsmätningssystem. På en 

sammanvägd nivå av de olika indikatorerna finns det inte heller något som talar för att dessa 

skulle påverka utvecklingen av prestationsmätningssystemet vilket kan utläsas utav tabell 31.  

 
Tabell 31 – Korrelation mellan barriären individ, sammanvägd och utvecklingen av prestationsmätningssystemet  

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Barriären individ 0,18 0,21 0,12 0,08 -0,13 -0,10 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

4.6. Barriären system och utvecklingen av prestationsmätningssystemet  

Är det eller de datorprogram som används för prestationsmätning inte anpassade efter ett 

företags behov, leder detta till en minskad förmåga att använda programmet för att samla in, 

analysera och skapa rapporter av det insamlade datamaterialet, och barriären system gör sig 

påmind (Franco & Bourne, 2003; Kennerley & Neely, 2002).  I denna studie har 5 olika 

frågor använts för att mäta barriären system. Hur dessa fem frågor korrelerar med 

utvecklingen av prestationsmätningssystemet kan utläsas ur tabell 32. 

 

Användandet av ett gammalt dataprogram för prestationsmätning medför att det kan uppstå 

vissa problem med insamling av datamaterial, bristerna kan exempelvis bestå i problem att 

kommunicera med nyare program och att programmet inte kan leverera standardrapportmallar 
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enligt nyare standard, utan att sådana mallar behöver utvecklas av företaget självt. För att 

minska alternativt motverka barriären system behöver ett företags dataprogram för 

prestationsmätning vara uppdaterat. (Kennerley & Neely, 2002)  

 
Tabell 32 – Korrelation mellan barriären system och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Uppdaterade 

dataprogram 

0,16 0,12 0,35* 0,04 -0,05 -0,11 

Dataprogram fyller 

behovet 

0,09 0,1 0,26 -0,11 -0,19 -0,23 

Nya dataprogram 

kan anpassas 

0,13 0,02 0,09 0,01 -0,21 -0,07 

Dataprogram kan 

kommunicera 

0,14 0,15 0,25 -0,01 -0,23 -0,18 

Datamaterial av 

god kvalitet 

0,3* 0,17 0,26 0,12 -0,11 -0,06 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

 Jag upplever att dataprogrammet/datorprogrammen som används för 

prestationsmätning är uppdaterade. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 3 9 10 5 4 9 11 51 

Procent 5,9 % 17,6 % 19,6 % 9,8 % 7,8 % 17,6 % 21,6 % 100 % 

Medel: 4,35 Median: 4 
Tabell 33 – Respondenternas upplevelser över ifall dataprogrammen som används är uppdaterade 

Som kan utläsas av tabell 33 så är upplevelsen över hur uppdaterade datorprogramen för 

prestationsmätning är varierad, som kan utläsas tycks det finnas två grupper dels de som 

upplever att programmen är dåligt uppdaterade och dels de som upplever att programmen är 

uppdaterade. Som kan utläsas av tabell 32 så spelar graden av hur uppdaterat 

prestationsmätningssystem in på svagt på hur företaget ändrar målnivån på måtten. Det finns 

således tendenser till att företag som ofta uppdaterar datorprogrammen för prestationsmätning 

också ändrar målnivån oftare än företag som inte uppdaterar datorprogrammen för 

prestationsmätning ofta. 

 

 Jag upplever att dataprogrammet/datorprogrammen som används för 

prestationsmätning fyller företagets behov. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 6 5 10 4 8 10 8 51 

Procent 11,8 % 9,8 % 19,6 % 7,8 % 15,7 % 19,6 % 15,7 % 100 % 

Medel: 4,27 Median: 5 

Tabell 34 – Respondenternas upplevelser över ifall dataprogrammen som används för prestationsmätning fyller 

företagets behov 
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De dataprogram som ett företag använder för prestationsmätning behöver även fylla företagets 

behov, annars blir det problematiskt ur den synvinkeln att företaget får problem med att mäta 

det som de önskar att mäta (Kennerley & Neely, 2002). Ur tabell 34 kan det utläsas till vilken 

grad som respondenterna instämmer i påståendet att dataprogrammet/datorprogrammen som 

används för prestationsmätning fyller företagets behov. En större del av respondenterna om än 

i varierande grad anser att programmen inte fyller företagets behov. Dock så tycks detta inte 

påverka utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem, vilket kan utläsas ur tabell 

32. 

 

Ifall ett nytt dataprogram för prestationsmätning köps så att säga ifrån hyllan, kan programmet 

behöva anpassas för att passa företagens behov. Annars kan exempelvis visst material inte 

komma med i beräkningarna, och således visar rapporterna på fel information. (Bourne et al, 

2000; Bourne et al, 2002) Som kan utläsas av tabell 35 så upplever respondenterna generellt 

att datorprogrammen kan anpassas efter företagens behov. Även om det är en mindre del av 

respondenterna som har valt att instämma helt så har en majoritet valt att svara med en 5 eller 

högre, vilket få anses som att finns en någorlunda möjlighet att anpassa programmen efter 

företagens behov. Som kan utläsas av tabell 32 tycks den grad som ett dataprogram kan 

anpassas efter ett företags behov inte spela in på hur prestationsmätningssystemet utvecklar 

sig.  

 

 Jag upplever att nya dataprogram för prestationsmätning som köps, kan 

anpassas efter företagets behov. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 3 2 7 9 11 10 8 50 

Procent 6 % 4 % 14 % 18 % 22 % 20 % 16 % 100 % 

Medel: 4,7 Median: 5 

Tabell 35 – Respondenternas upplevelser över ifall dataprogram som köps för prestationsmätning, kan anpassas efter 

företagets behov 

I ett företag tenderar ett flertalet olika datorprogram användas för insamlandet av 

datamaterial, exempelvis ett för produktionsstatistik, ett för personalfrågor. Ett användande av 

fler olika dataprogram medför att samma händelse kan mätas två olika gånger, vilket således 

kan ge en felaktig bild av hur det står till med verksamheten. Olika program kan även ha 

problem med att kommunicera med varandra, vilket påverkar barriären system. (Lohman et 

al., 2004) Som kan utläsas av tabell 36 så upplever respondenterna att kommunikationen 

mellan de olika datorprogramen inte fungerar utmärkt. Upplevelsen tycks skifta och en för 

studien jämn fördelning av svaren kan utläsas över skalan. Dock så tycks inte graden av hur 

väl kommunikationen fungerar inverka på hur prestationsmätningssystemet utvecklas, vilket 

kan utläsas av tabell 32.  

 

Den information som produceras av ett dataprogram för prestationsmätning bör inte 

produceras i en mängd som överstiger vad användaren klarar av att hantera, vidare skall den 

producerande informationen levereras till rätt användare. Annars gör sig barriären system 

påmind. (Taylor & Taylor, 2014) Som kan utläsas av tabell 37 så är upplevelsen att de 

datamaterial som levereras av programmen för prestationsmätning håller en god kvalitet. Nära 

på en majoritet av respondenterna har valt att svara med en femma eller en sexa, vilket gör att 

det mer instämmer i påståendet än inte instämmer i påståendet. 
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 Jag upplever att dataprogrammet/datorprogrammen för 

prestationsmätning klarar av kommunicera med andra datorprogram som 

innehåller relevanta uppgifter för prestationsmätningen. 
Summa 

Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 4 6 9 8 7 8 8 50 

Procent 8 % 12 % 18 % 16 % 14 % 16 % 16 % 100 % 

Medel: 4,28 Median: 4 
Tabell 36 – Respondenternas upplevelser över ifall datorprogrammen för prestationsmätning kan kommunicera med 

andra relevanta program 

Endast liten del av respondenterna, omkring 8 %, har svarat med en etta eller tvåa. Som kan 

utläsas av tabell 32 så finns det tendenser till att företag där prestationsmätningssystemet 

levererar datamaterial av god kvalitet också lägger till fler mått än företag där 

prestationsmätningssystemet levererar datamaterial av dålig kvalitet.   

 

 Jag upplever att det datamaterial som datorprogrammen för 

prestationsmätning levererar är av god kvalitet. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 1 3 10 7 11 13 6 51 

Procent 2 % 5,9 % 19,6 % 13,7 % 21,6 % 25,5 % 11,8 % 100 % 

Medel: 4,71 Median: 5 

Tabell 37 – Respondenternas upplevelser över ifall datorprogrammen för prestationsmätning  levererar data av god 

kvalitet 

Tabell 38 – Korrelation mellan barriären system, sammanlagd och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Barriären system 0,22 0,15 0,29* 0,02 -0,18 -0,16 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

Ur tabell 38 kan det sammanlagda värdet på barriären system utläsas med korrelationen med 

utvecklingen av prestationsmätningssystemet. En ytterst svag korrelation kan utläsas mellan 

den grad som ett företag känner av barriären system och hur målnivån på måtten ändras. Det 

vill säga företag som upplever att barriären system tenderar till inte ändra målnivån på måtten 

i samma utsträckning som företag inte känner av barriären system.  

 

4.7. Barriären kultur och utvecklingen av prestationsmätningssystemet  

Om inte de anställda värdesätter de mätningar som sker och saknar en förståelse för att 

prestationsmätningssystemet behöver utvecklas, har ett företag att göra med barriären kultur 

(Kennerley & Neely, 2002). För att mäta barriären kultur har i denna studie nio stycken frågor 

används, hur dessa frågor korrelerar med utvecklingen av prestationsmätningssystemet kan 

utläsas ur tabell 39. 
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Tabell 39 – Korrelation mellan barriären kultur och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Intresse av 

kontinuerlig 

utveckling 

0,12 0,07 0,18 0,13 -0,01 0,03 

Motvilja mot att 

vissa saker mäts 

0,06 -0,27 -0,09 -0,24 -0,08 0,21 

Motarbetar 

förändring 

0,01 -0,25 0,0 -0,24 -0,05 0,24 

Ingående mått 

används 

0,04 0,06 0,11 -0,13 -0,21 -0,18 

Olika avdelning 

vill utveckla på 

olika sätt 

0,05 -0,04 0,26 0,09 0,12 0,06 

FK motverkar 

risktagande 

0,03 0,03 0,12 -0,11 -0,02 0,06 

FK motverkar 

innovation 

0,21 -0,21 0,13 0,03 0,05 0,0 

Mätningar för 

förbättra 

verksamheten 

0,25 0,15 0,27 0,03 0,0 0,06 

Mätningar för att 

kontrollera 

anställda 

0,06 -0,09 0,1 0,06 0,11 0,25 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

För att barriären kultur inte skall uppstår måste bland annat företagsledningen ha ett intresse 

av att prestationsmätningssystemet utvecklas kontinuerligt. En situation som kan uppstå är att 

företagsledningens intresse minskar och att de använder sig av samma mått som tidigare för 

att styra verksamheten, fastän det har kommit nya mått. (Kennerley & Neely, 2002) Som kan 

utläsas av tabell 40 så upplever respondenterna i stor grad att det har ett intresse att 

prestationsmätningssystemet utvecklas kontinuerligt. En majoritet har antingen svarat med en 

sexa eller en sju, således så instämmer en majortet av respondenterna helt eller näst helt i att 

de har ett intresse av att prestationsmätningssystemet utvecklas kontinuerligt. Som kan utläsas 

tabell 39 så tycks ett sådant intresse inte spela in på hur prestationsmätningssystemet 

utvecklas. 

 

 Jag upplever att jag har ett intresse att prestationsmätningssystemet 

utvecklas kontinuerligt. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 0 1 2 7 11 12 18 51 

Procent 0 % 2 % 3,9 % 13,7 % 21,6 % 23,5 % 35,3 % 100 % 

Medel: 5,67 Median: 6 

Tabell 40 – Respondenterna upplevelser över ifall de har ett intresse av prestationsmätningssystemet utvecklas 

kontinuerligt 
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Vissa anställda kan ha en motvilja mot att vissa saker mäts, exempelvis för att de inte har 

gjort vad som har förväntas av dem. Detta beteende är något som är inkluderat i barriären 

kultur. (Kennerley & Neely, 2002) Som kan utläsas av tabell 41 så instämmer en fjärdedel av 

respondenter helt i att vissa anställda har en motvilja mot att vissa saker mäts. Denna motvilja 

påverkar dock inte utvecklingen av ett generellt företags prestationsmätningssystem, vilket 

kan utläsas av tabell 39.  

 

 Jag upplever att vissa anställda har en motvilja mot att vissa saker mäts. 

Summa 
Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 6 7 4 10 4 7 13 51 

Procent 11,8 % 13,7 % 7,8 % 19,6 % 7,8 % 13,7 % 25,5 % 100 % 

Medel: 4,41 Median: 4 

Tabell 41 – Respondenternas upplevelser över att vissa anställda har en motvilja mot att vissa saker mäts 

Motviljan kan även ta sig i uttryck att dessa personer motarbetar förändringar av 

prestationsmätningssystemet för att de inte vill att vissa saker skall komma fram i ljuset. Som 

kan utläsas ur tabell 42 tycks sådana problem till viss del förekomma. Nära på en majoritet av 

respondenter har svarat med antingen en etta eller en tvåa, vilket gör att de inte anser att 

problemet förekommer eller knappt förekommer. Medan 35 % av respondenterna har svarat 

med en fyra eller en femma, vilket innebär att dessa anser att dessa problem förekommer till 

viss del. Dock så tycks inte denna problematik påverka hur prestationsmätningssystemet 

utvecklas, vilket kan utläsas av tabell 39.  

 

 Jag upplever att vissa anställda motarbetar förändringar av 

prestationsmätningssystemet med anledning av det har en motvilja mot 

att vissa saker mäts. 
Summa 

Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 10 13 3 8 10 4 3 51 

Procent 19,6 % 25,5 % 5,9 % 15,7 % 19,6 % 7,8 % 5,9 % 100 % 

Medel: 3,37 Median: 3 

Tabell 42 – Respondenternas upplevelser över att vissa anställda motarbetar en förändring av prestations-

mätningssystemet med anledning av att de har en motvilja att vissa saker mäts. 

Införandet av ett mått innebär inte att detta mått per automatik används. Införs en grupp av 

mått kan en situation som uppstår vara att endast ett fåtal av dessa mått används, detta avgör 

till viss del hur stark kulturbarriären blir. (Kennerley & Neely, 2002) Som kan utläsas av 

tabell 43 så har 84 % av respondenterna svarat med en fyra eller högre vilket innebär att de 

upplever att måtten används i viss utsträckning eller mer. En majoritet av respondenterna har 

angett ett svarar som innebär att de instämmer mer än inte instämmer i påståendet. Som kan 

utläsas i tabell 39 påverkas inte utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem av 

ifall de ingående måtten används. Vilket strider mot det grundantagande som Kennerley & 

Neely (2002) gör att om ett mått skall utvecklas, så måste det användas.  
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 Jag upplever att de mått som ingår i prestationsmätningssystemet 

används. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 0 2 6 10 12 11 10 51 

Procent 0 3,9 % 11,8 % 19,6 % 23,5 % 21,6 % 19,6 % 100 % 

Medel: 5,06 Median: 5 
Tabell 43 – Respondenternas upplevelser över att de mått som ingår i prestationsmätningssystemet används 

Olika avdelningar inom ett företag kan vilja att prestationsmätningssystemet skall utvecklas 

på olika sätt, dessa avdelningar måste kommer överens ifall effekterna av barriären kultur 

skall kunna övervinnas, eller åtminstone minskas (Waggoner et al., 1999).  

 

 Jag upplever att olika avdelningar inom företag vill utveckla 

prestationsmätningssystemet på olika sätt. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 6 6 8 8 6 10 7 51 

Procent 11,8 % 11,8 % 15,7 % 15,7 % 11,8 % 19,6 % 13,7 % 100 % 

Medel: 4,18 Median: 4 

Tabell 44 – Respondenternas upplevelser över att olika avdelningar inom företaget vill utveckla 

prestationsmätningssystemet på olika sätt 

Som kan utläsas av tabell 44 så ligger medelvärde på 4,18, det vill säga varken instämmer 

eller inte instämmer i påståendet, det får tolkas som att det är så att det finns olika viljor att 

utveckla prestationsmätningssystemet, men att dessa viljor inte är helt oförenliga. Av tabell 39 

kan det utläsas att graden av meningsskiljaktigheter om hur prestationsmätningssystemet skall 

utvecklas inte påverkar hur prestationsmätningssystem utvecklas.  

 

Företagskulturen kan även påverka barriären kultur. Ifall företagskulturen motverkar 

exempelvis risktagande och innovation är det något som kan göra att utvecklingen av 

prestationsmätningssystemet inte går som de var tänkt. (Franco & Bourne, 2003; Waggoner et 

al., 1999)   

 

 Jag upplever att företagskulturen motverkar risktagande. 

Summa 
Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 5 11 7 10 6 6 6 51 

Procent 9,8 % 21,6 % 13,7 % 19,6 % 11,8 % 11,8 % 11,8 % 100 % 

Medel: 3,84 Median: 4 

Tabell 45 – Respondenternas upplevelser över att företagskulturen motverkar risktagande 

Som kan utläsas av tabell 45 så upplever respondenterna till varierande grad att 

företagskulturen motverkar risktagande. Medelvärdet ligger på 3,84 vilket är innebär att 

genomsnittligt så motverkar företagskulturen risktagande till viss del. Respondenterna anser 

generellt däremot inte att företagskulturen motverkar innovation vilket kan utläsas av tabell 

46, där medelvärdet ligger på 2,59 och medianvärdet på 2. Utav tabell 39 kan det utläsas att 
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de inte finns några tendenser till att en företagskultur som innebär ett motverkande av 

risktagande och innovation skulle påverka utvecklingen av prestationsmätningssystemet.  

 

 Jag upplever att företagskulturen motverkar innovation. 

Summa 
Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 15 18 5 4 5 3 1 51 

Procent 29,4 % 35,3 % 9,8 % 7,8 % 9,8 % 5,9 % 2 % 100 % 

Medel: 2,59 Median: 2 

Tabell 46 – Respondenternas upplevelser över att företagskulturen motverkar innovation 

De anställda skall känna att de mätningar som ett företag genomför, sker för att förbättra 

företagets verksamhet och inte för att kontrollera de anställda (Franco & Bourne, 2003). De 

anställda bör känna att en eventuell förändring av ett företags prestationsmätningssystem är 

till godo för dem, ifall inte barriären kultur skall göra sig påmind.   

 

 Jag upplever att de mätningar som sker, sker för att förbättra 

verksamheten. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 0 1 2 5 6 15 22 51 

Procent 0 % 2 % 3,9 % 9,8 % 11,8 % 29,4 % 43,1 % 100 % 

Medel: 5,92 Median: 6 

Tabell 47 – Respondenternas upplevelser över att mätningar som sker, sker för att förbättra verksamheten 

 Jag upplever att de mätningar som sker, sker för att kontrollera de 

anställda. 

Summa Instämmer  

1  

inte alls  

2 3 4 5 6 

Instämmer 

7 

Helt 

Antal 19 14 6 5 4 2 0 50 

Procent 38 % 28 % 12 % 10 % 8 % 4 % 0 % 100 % 

Medel: 2,34 Median: 2 

Tabell 48 – Respondenternas upplevelser över att mätningar som sker, sker för att kontrollera de anställda. 

Som kan utläsas av tabell 47 så upplever respondenterna att de mätningar som sker, sker för 

att förbättra verksamheten. Som kan utläsas så är både medianvärde och medelvärdet högt,  

43 % av respondenterna har även angett att det instämmer helt i påståendet av de upplever att 

mätningar sker för att förbättra verksamheten. Som kan utläsas av tabell 48 så sker mätningar 

generellt sett inte för att kontrollera de anställda. Utfallet är det motsatta jämfört med tabell 

47. Ur tabell 39 kan det utläsas att det inte finns något som talar för att det finns ett samband 

mellan ifall mätningar sker för att förbättra verksamheten eller kontrollera anställda och 

utvecklingen av prestationsmätningssystemet.  

 

Ur tabell 49 kan det utläsas att de på en sammanvägd nivå inte finns något samband mellan 

barriären kultur och utvecklingen av prestationsmätningssystemet.  
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Tabell 49 – Korrelation mellan barriären kultur och utvecklingen av prestationsmätningssystemet 

 Lägga 

till 

Ta bort Målnivå Definition Vikt Rapporterings-

frekvens 

Barriären kultur 0,04 -0,24 0,04 -0,11 0,08 0,22 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

4.8. Korrelation mellan de olika begreppen 

Ur tabell 50 kan de utläsas hur de olika begreppen som har använts i studien korrelerar 

sinsemellan. 

 
Tabell 50 – Korrelation mellan de olika begreppen som används i studien 

 Utveckling Externa Interna Process Individ System Kultur 

Utveckling 1       

Externa 0,43** 1      

Interna 0,54*** 0,67*** 1     

Process 0,36* 0,20 0,32* 1    

Individ 0,15 -0,09 0,01 0,69*** 1   

System 0,12 -0,06 0,07 0,63*** 0,65*** 1  

Kultur 0,1 0,34* 0,19 0,14 0,0 0,33* 1 

***Korrelationen är signifikant på 0,001-nivå.  **Korrelationen är signifikant på 0,01-nivå * 

Korrelationen är signifikant på 0,05-nivå. 

 

Ett företag kan komma till en situation där företaget känner att företagets nuvarande struktur 

inte stämmer överens med struktur som företaget borde ha för att på ett effektivt sätt bedriva 

verksamheten. Företaget känner således ett tryck av att förändra sitt prestationsmätnings-

system. (Taylor & Taylor, 2014) Som kan utläsas av tabell 50 så finns det ett samband mellan 

utvecklingen av prestationsmätningssystemet och externa och interna pådrivare. Det vill säga, 

ifall ett företag känner av ett tryck att förändra sitt prestationsmätningssystem på grund av 

sådana faktorer som företaget inte kan kontrollera och sådana som de kan kontrollera, så 

tenderar företaget också att ändra sitt prestationsmätningssystem. Av tabell 50 kan det även 

utläsas att det finns ett starkt samband mellan externa och interna pådrivare, så om ett företag 

känner av ett tryck av externa pådrivare så är risken också stor att företaget känner ett tryck av 

interna pådrivare. Detta får tolkas som att om företaget känner av en extern pådrivare så 

kommer detta att leda till reaktioner i form av att företaget även ifrågasätter sådant som de 

kan påverka.  

 

Ett företag kan även känna av olika barriärer som hindrar att företag att genomföra en 

förändring av prestationsmätningssystemet. Dessa barriärer måste överkommas ifall en 

förändring av prestationsmätningssystemet skall bli lyckat. (Kennerley & Neely, 2002) Som 

kan utläsas av tabell 50 så finns det ett starkt samband mellan de tre olika barriärerna: process, 

individ och system. Så känner ett företag en av dessa barriärer så har företaget förmodligen 

problem med de andra barriärerna också.   
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5. Slutsdiskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och dessa diskuteras. Även förslag på framtida 

forskning presenteras.  

 

5.1. Slutsatser & Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att bidra med kunskap om hur företags prestationsmätnings-

system utvecklas. Detta genom en studie där sådana faktorer som driver på en utveckling och 

sådana faktorer som hindrar alternativt bromsar en utveckling studerades. Till stöd för att 

kunna genomföra denna undersökning har Kennerley & Neely (2002, 2003) ramverk använts i 

en kvantitativ undersökning.  

 

Baserat på den empiri som har samlats in genom enkäter och den genomförda analysen av 

empirin kan ett flertalet olika slutsatser dras, vilka presenteras nedan. 

 

Det ramverk som Kenneley & Neely (2002, 2003) presterar bygger på att måtten i ett företags 

prestationsmätningssystem behöver upplevas som relevanta för att de skall användas. Att 

måtten används menar författarna är en förutsättning för att de skall kunna utvecklas. Av de 

resultat som har framkommit av denna studie så finns det inget som tyder på att upplevelsen 

av att mått användas skulle spela in på hur prestationsmätningssystemet utvecklar sig för ett 

företag.    

 

Vad det gäller utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem tycks företagen 

generellt sett lägga till mått och ändra målnivån (det vill säga den gräns som skall uppnås 

alternativ ej understigas) på mått i prestationsmätningssystemet mer frekvent i jämförelse med 

vad det gäller att ta bort mått, ändra definitionen på mått, ändra den vikt som tilläggs ett mått 

samt en ändrad rapporteringsfrekvens.  

 

Det kan för ett företag uppstå situationer som göra att företaget bör utvecklas sitt prestations-

mätningssystem. Dels sådana situationer som företaget inte kan styra över, dels sådana 

situationer som företaget kan styra över. I denna studie benämns dessa situationer som externa 

och interna pådrivare.  

 

I denna studie har sex stycken olika externa pådrivare undersökts, baserat på en uppdelning av 

Waggoner et al. (1999), dessa externa pådrivare är: kunder, marknaden, lagar, nya industrier, 

arbetets karaktär samt framtida osäkerhet. Samtliga dessa externa pådrivare har en påverkan 

på ett företags prestationsmätningssystem, om än på olika sätt. En sak som de valda 

pådrivarna har gemensamt är att de påverkar hur företagen förändrar den vikt som tilläggs ett 

mått. Om ett företag känner av ett starkt förändringstryck av en extern pådrivare kommer 

företaget med stor sannolikhet även att förändra den vikt som tilläggs ett mått. 

 

De externa pådrivare som påverkar hur ett företag lägger till mått är marknaden, lagar, 

arbetets karaktär och framtida osäkerhet. Dessa externa pådrivare kan grupperas i två grupper, 

dels marknaden och lagar som utgör en grupp som påverkar i en liten omfattning. Dels de 

externa pådrivarna arbetets karaktär och framtida osäkerhet som påverkar i större omfattning 

än föregående grupp, att det påverkar i en större omfattning innebär dock inte att deras 

påverkan är stor vad det gäller hur företag lägger till mått i prestationsmätningssystemen.  

 

De externa pådrivare som påverkar hur ett företag tar bort mått är lagar samt arbetets karaktär. 

Dess påverkan är dock liten. Den externa pådrivaren lagar påverkar även hur företaget ändrar 

målnivån, påverkar målnivån gör även pådrivarna kunder och nya industrier, samtliga 
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påverkar dock i en liten omfattning.  Den enda externa pådrivaren som påverkar hur företag 

ändrar definitionen på existerande mått i prestationsmätningssystem är arbetets karaktär, dess 

påverkan är dock liten. En förändrad rapporteringsfrekvens av de existerande måtten påverkas 

i en liten grad av samtliga externa pådrivare utom kunder, som inte påverkar en förändrad 

rapporteringsfrekvens.  

 

Ett företag kan även känna av interna pådrivare. I denna studie har fem stycken olika interna 

pådrivare undersökts: beslut på ledningsmöten, trender om vad som anses modernt att mäta, 

minska beroendet av vissa kunder, interna förbättringsprojekt samt omorganisation.  

 

Ett företags arbete med att lägga till mått i sitt prestationsmätningssystem påverkas till en liten 

grad av de två interna pådrivarna trender samt av interna förbättringsprojekt. Samma interna 

pådrivare påverkar även hur ett företag tar bort mått, även där är påverkan i en liten skala. De 

interna pådrivarna ledningsmöten och minska beroende av vissa kunder har en svag påverkan 

på hur ett företag ändrar målnivån på mått i prestationsmätningssystemet.  

 

En förändrad definition på existerande mått i ett företags prestationsmätningssystem påverkas 

i svag grad av de två interna pådrivarna ledningsmöten och interna förbättringsprojekt. En 

förändring av den vikt som tilläggs ett mått påverkas av samtliga interna pådrivarna utom 

pådrivaren interna förbättringsprojekt. Medan en förändrad rapporteringsfrekvens påverkas av 

de interna pådrivarna: ledningsmöten, trender och interna förbättringsprojekt.  

 

För att möta förändringar skapade av både externa och interna pådrivare tenderar företag till 

att förändra den vikt som tilläggs mått. Vilket talar för att företag väljer att lyfta fram vissa av 

de mått som företaget har i sitt prestationsmätningssystem för att svara mot en given situation. 

För att sedan när en ny situation uppstår välja att lyfta fram andra mått som finns i 

prestationsmätningssystemet och vissa andra mått får ta ett steg tillbaka.  

 

För företag som känner av ett högt förändringstryck av externa pådrivare tenderar också till 

att känna av ett högt förändringstryck av interna pådrivare och vice versa. Även om det ligger 

utan för denna uppsats gebit så är det något som talar för att ett företag som känner av ett högt 

tryck av externa pådrivare ändrar i sin verksamhet till den grad att de även känner av ett tryck 

av interna pådrivare. Det är kanske snarare så att det är lämpligt att tala om pådrivare istället 

för att göra en uppdelning i externa och interna pådrivare.  

 

Utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem kan även hindras av olika faktorer, i 

denna studie har fyra stycken olika så kallade barriärer undersökts: process, individ, system 

och kultur. Gällande barriären process tycks denna barriär främst påverka hur företagen 

ändrar målnivån på måtten. Det vill säga ifall ett företag har problem med barriären process 

kommer företaget inte att ändra målnivån på det i prestationsmätningssystemet ingående 

måtten i samma utsträckning som om företaget inte hade haft problem med barriären process. 

Det finns även tendenser till att barriären process påverkar arbetet med att lägga till mått och 

ta bort mått, så ifall ett företag har problem med barriären process så påverkar det till viss del 

företagets arbete med att lägga till och ta bort mått. Företaget kommer inte att lägga till och ta 

bort lika mycket mått i en sådan situation. 

 

Vad det gäller barriären individ så har det i denna studie inte kunnat hittas något som tyder på 

att barriären påverkar hur prestationsmätningssystemet utvecklas. Vad det gäller barriären 

system däremot så finns det svaga tendenser till att barriären påverkar företagens arbete med 

att ändra målnivån på måtten. Så ifall ett företag får problem med barriären system så kommer 
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företagets arbete med att ändra målnivån till viss del att saktas ned. Vad det gäller barriären 

kultur finns det däremot inte som talar för att barriären påverkar utvecklingen av ett företagets 

prestationsmätningssystem.  

 

I mellan de tre olika barriärerna process, individ och system finns det ett starkt samband. 

Detta talar för att om ett företag problem med en av dessa tre olika barriärerna så har 

sannolika problem med de andra två också. Detta innebär också det motsatta har ett företag 

kontroll över en av dessa barriärer så har det förmodligen kontroll över de andra två utav 

dessa tre barriärer. Vad det gäller barriären kultur finns det inte samma samband som mellan 

de övriga tre barriärerna. Ett svagt samband finns mellan barriären kultur och barriären 

system. Medan ett samband inte finns mellan barriären kultur och barriärerna process och 

individ.  

 

Som har nämnts så lägger företag generellt sätt till fler mått än vad de tar bort. Detta är 

resultat som ligger i linje med tidigare studier (se: Henri, 2010). På sikt är detta ett beteende 

som är problematiskt för ett företag. Detta eftersom att prestationsmätningssystemet kommer 

att växa var eftersom tiden går. Konsekvensen av detta blir att prestationsmätningssystemet 

kommer att dra mer resurser både i form av nedlagd tid och i kostnader för att upprätthålla 

systemet var eftersom tiden går. I vissa fall kan det för ett företag vara befogat att utöka 

antalet mått som företaget använder sig av för att styra företaget, verksamheten kan till 

exempel ha expanderat. Av den genomförda analysen kan dock slutsatsen dras att det läggs 

till fler mått än vad det tas bort i ett generellt företag, detta utan att det finns orsaker som 

skulle motivera denna utökning av prestationsmätningssystemets omfattning. Denna 

problematik är det upp till det enskilda företaget att avgöra ifall de har att göra med och i 

sådant fall hur företaget skall förhålla sig till denna problematik. Det blir en avvägning mellan 

å ena sidan nytta av ytterligare mått och å andra sidan kostnaden för de ytterligare måtten och 

konsekvenser i form av att måtten riskerar bli undanskymda. Givet att tilldelningen av 

resurser i form av anställda att tolka vad måtten säger är fast, kommer en utökning av 

prestationsmätningssystemet att resultera i att de anställda inte kan lägga ned lika mycket tid 

på ett och samma mått när det tillkommer fler. För att inte negativa sidor skall uppstå av att 

fler mått läggs till, än vad som tas bort så behöver de anställda förmåga att tolka vad mått 

säger öka åtminstone i samma takt som antalet mått. Lärandekurva för de anställda behöver 

vara likvärdig med kurvan för antalet mått i prestationsmätningssystemet.  

 

Utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem bör också gå i en riktning där man 

klarar av att mäta mer med färre mått. Ett företags prestationsmätningssystem bör således med 

tiden utvecklas i en riktning där måtten klarar av att mäta mer, utan att de för den delen 

drabbas av otydlighet eller dylikt, vilket är något som ytterligare talar för att i ett idealt läge så 

borde fler mått tas bort, än vad som är fallet i nuläget.    

 

Med tanke på de resultat som har framkommit i studien väcks frågan om nytta med den 

uppdelning som göras mellan externa och interna faktorer som driver på en förändring (Se: 

Greve, 2014, s. 386f; Henri, 2010; Kennerley & Neely, 2002). Eftersom de samvarierar till 

den grad som de gör så är det lämpligare att tala om förändringsfaktorer. Uppdelningen fyller 

ingen direkt funktion, eftersom att ett företag generellt sätt har att göra med båda samtidigt.  

 

Mot Kennerley & Neely (2002, 2003) ramverk kan kritik också riktas, utöver den i 

föregående stycke nämnda, mot att vissa av de som de benämner barriärer, inte tycks påverka 

utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem. Även om det är tänkbart att ett 

prestationsmätningssystem kan utvecklas på fler sätt än de sex stycken olika sätt som har 
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undersökts i denna studie så finns de inga tendenser till att barriärerna individ och kultur 

skulle påverka utvecklingen av ett företags prestationsmätningssystem. Medan vad det gäller 

barriären system så finns det endast ett svagt samband för att den skulle påverka utvecklingen 

av hur målnivåerna ändras. Det är endast barriären process som tycks påverkar utvecklingen 

av ett företags prestationsmätningssystem i en någorlunda omfattning. Användbarhet i 

ramverket kan således ifrågasättas ur ett perspektiv vad det gäller utvecklingen av ett företags 

prestationsmätningssystem i kvantitativa termer. Sedan är det inte otänkbart att ramverket är 

användbart i kvalitativa termer.  

 

5.2. Framtida forskning 

Ett förslag på forskning är att undersöka ifall den miljön som ett företag möter påverkar hur 

företaget känner av olika barriärer. Skulle det exempelvis vara så att företag som verkar i en 

miljö som kan beskrivas som kunskapsintensiv möter barriären individ oftare, alternativ klarar 

av att hantera denna barriär bättre än företag än företag som verkar i exempelvis en 

kapitalintensiv miljö.  

 

Det skulle även vara till godo ifall en studie tog reda på ifall det föreligger någon skillnad 

mellan hur kvantitativa respektive kvalitativa mått förändrar sig. Är det så att en viss typ av 

mått läggs till oftare än den andra kanske det bör vara en striktare kontroll utav denna typ av 

mått, så att de inte skenar i väg i antal. Att få kontroll på hur prestationsmätningssystem 

utvecklar sig är av vikt för att kunna effektivisera användet, varvid en sådan studie skulle 

kunna vara en del i att få en ökad kontroll.  

 

Av vad som har framkommit i både denna studie och en i studie av Henri (2010) är att 

organisationer lägger till mer mått an vad de tar bort. Båda dessa studier bygger dock på 

respondenternas upplevelser, här behövs en studie genomföras för att kvantitativt räkna ut hur 

prestationsmätningssystemen utvecklas i verkligheten. Är det verkligen så att fler mått läggs 

till än vad som tas bort, eller är detta bara en upplevelse.  

 

I denna studie finns det en del samband mellan de olika begreppen som används. Dessa 

samband kan dock beskrivas som svaga. En framtida studie skulle kunna bryta ned de 

begreppen där det finns ett samband, föra att se ifall de går att få en tydligare koppling.  
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1 

 

Bilaga 1 

 

Externa pådrivare 

Jag upplever att beteendet hos företagets kunder har gjort en förändring av 

prestationsmätningssystemet nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 18 35,3 % 

2 9 17,6 % 

3 5 9,8 % 

4 4 7,8 % 

5 10 19,6 % 

6 4 7,8 % 

7 – Instämmer helt 1 2 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 2,9 Median: 2 

Tabell 1 

 

Jag upplever att utvecklingen av marknaderna där företagets produkter finns har gjort en 

förändring av prestationsmätningssystemet nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 16 31,4 % 

2 8 15,7 % 

3 7 13,7 % 

4 5 9,8 % 

5 7 13,7 % 

6 6 11,8 % 

7 – Instämmer helt 2 3,9 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 3,1 Median: 3 

Tabell 2 

 

Jag upplever att lagar och regleringar har gjort en utveckling av prestationsmätningssystemet 

nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 24 47,1 % 

2 14 27,5 % 

3 8 15,7 % 

4 3 5,9 % 

5 1 2 % 

6 0 0 % 

7 – Instämmer helt 1 2 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 1,96 Median: 2 

Tabell 3 

 

 

 



2 

 

Jag upplever att nya konkurreande produkter har gjort en utveckling av 

prestationsmätningssystemet nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 20 39,2 % 

2 12 23,5 % 

3 8 15,7 % 

4 4 7,8 % 

5 5 9,8 % 

6 1 2 % 

7 – Instämmer helt 1 2 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 2,39 Median: 2 

Tabell 4 

 

Jag upplever att en utveckling av företagets verksamhet har gjort en förändring av 

prestationsmätningssystemet nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 7 13,7 % 

2 4 7,8 % 

3 5 9,8 % 

4 8 15,7 % 

5 9 17,6 % 

6 6 11,8 % 

7 – Instämmer helt 12 23,5 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 4,45 Median: 5 

Tabell 5 

 

Jag upplever att en förändring av omvärldsosäkerheten för företaget har gjort en förändring 

av prestationsmätningssystemet nödvändig under de senaste 12 månaderna. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 16 31,4 % 

2 6 11,8 % 

3 8 15,7 % 

4 8 15,7 % 

5 5 9,8 % 

6 6 11,8 % 

7 – Instämmer helt 2 3,9 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 3,12 Median: 3 

Tabell 6 
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Interna pådrivare 

Jag upplever att beslut som har fattas på ledningsmöten under de senaste 12 månaderna har 

gjort en förändring av prestationsmätningssystemet nödvändig. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 7 13,7 % 

2 7 13,7 % 

3 5 9,8 % 

4 9 17,6 % 

5 7 13,7 % 

6 8 15,7 % 

7 – Instämmer helt 8 15,7 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 4,14 Median: 4 

Tabell 7 

 

Jag upplever att trender om vad som anses modernt att mäta under de senaste 12 månaderna 

har gjort en förändring av prestationsmätningssystemet nödvändig. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 18 35,3 % 

2 10 19,6 % 

3 6 11,8 % 

4 8 15,7 % 

5 4 7,8 % 

6 3 5,9 % 

7 – Instämmer helt 2 3,9 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 2,75 Median: 2 

Tabell 8 
 

Jag upplever beslut som har fattats för att minska företagets beroende av stora kunder under 

de senaste 12 månaderna har gjort en förändring av prestationsmätningssystemet nödvändig. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 25 49 % 

2 11 21,6 % 

3 4 7,8 % 

4 3 5,9 % 

5 6 11,8 % 

6 1 2 % 

7 – Instämmer helt 1 2 % 

Summa 51 100 % 

Medel: 2,24 Median: 2 

Tabell 9 
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Jag upplever att interna förbättringsprojekt under de senaste 12 månaderna har gjort en 

förändring av prestationsmätningssystemet nödvändig. 

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 7 14 % 

2 6 12 % 

3 4 8 % 

4 7 14 % 

5 4 8 % 

6 12 24 % 

7 – Instämmer helt 10 20 % 

Summa 50 100 % 

Medel: 4,42 Median: 5 

Tabell 10 

 

Jag upplever att en omorganisation av företagets verksamhet under de senaste 12 månaderna 

har gjort en förändring av företagets prestationsmätningssystem nödvändig.  

 Antal Procent av respondenterna 

1 – Instämmer inte alls 16 32 % 

2 10 20 % 

3 3 6 % 

4 3 6 % 

5 8 16 % 

6 5 10 % 

7 – Instämmer helt 5 10 % 

Summa 50 100 % 

Medel: 3,24 Median: 2 

Tabell 11 

 

 

 


