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Förord 
 
Skrivandet av denna uppsats har varit en väldigt lärorik och intressant process. Med detta 

förord vill vi tacka de som gjort det möjligt att genomföra undersökningen. 

 

Först och främst vill vi tacka de personer inom de undersökta företagen som hjälpt oss på 

ett eller annat sätt. De inom företagen som ställt upp på intervjuerna och varit grunden till 

att vi kunnat genomföra undersökningen men även de kontaktpersoner inom företagen som 

hjälp oss att anordna intervjuerna. 

 

Vi vill även tacka våra handledare Gustaf Kastberg som varit vår huvudhandledare och 

Cecilia Fredriksson. Genom att ge råd, delat med sig av sin kunskap och hållit oss på rätt 

spår har de varit ett bra stöd och hjälp oss på vägen. 

 

Ann-Charlott Janhagen som arbetar som branschkoordinator för vår utbildning vill vi 

även tillägna ett tack för hjälpen med att komma i kontakt med ett av företagen. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och ett gott sällskap.  
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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats vt 2008 inom Service Management vid Campus 
Helsingborg, Lunds universitet 
 
Författare: Markus Thulin, Magnus Petersson och Patrik Ott 
 
Handledare: Gustaf Kastberg och Cecilia Fredriksson  
  
Titel: Prestationsmätning inom serviceinriktade företag 
 
Bakgrund och problem: Företagsklimatet har de senaste decennierna förändrats. 
Utvecklingen har gått mot allt mer serviceinriktade företag och mot ett annat tankesätt när 
det gäller prestationsmätning där icke-finansiella prestationer så som kvalité, kundnöjdhet 
och interna processer fått allt större fokus för företags framgång. Men arbetet med icke-
finansiella prestationsmätningar är inte oproblematiskt. Svårigheter med att hitta rätt 
prestationer att mäta, hur de ska mätas och hur det ska följas upp är ståndpunkter som 
måste beaktas för att ha ett framgångsrikt prestationsmätningssystem.   
  
Syfte: Att generera kunskap om hur serviceinriktade företag arbetar med 
prestationsmätning. 
 
Metod: Vi har undersökt tre serviceinriktade företag för att kunna ta ställning till vårt 
syfte. Det har gjorts genom intervjuer med någon som haft ansvar och insikt i ämnet. Med 
hjälp av den insamlade empirin har vi analyserat och hittat mönster kring företagens arbete 
med prestationsmätning. Vi har jämfört företagen med varandra och gjort kopplingar till 
den använda litteraturen.  
  
Resultat och slutsats: Två av de tre undersökta företagen har ett väl utvecklat system i 
användningen av prestationsmätning där både finansiella och icke-finansiella prestationer 
mäts. Ett av företagen följer mallen för det balanserade styrkortet som tar sin utgång i fyra 
perspektiv. Utifrån det har de gjort upp en handlingsplan för hur de ska gå till väga och 
följa upp prestationsmätningarna. Det andra företaget baserar sina mätningar på ett eget 
designat styrkort där de utgår från tre perspektiv: finansiellt, kund och kvalité. Det tredje 
företaget utgår främst från budget och tidigare resultat för att bedöma sina prestationer. 
 
Förslag till vidare forskning: Färre antal anställda och aktiviteter inom företaget 
leder till mindre byråkrati och därmed snabbare beslutsvägar. Samtidigt finns indikationer 
på att mindre företag ser den egna kunskapen som tillräcklig för att fatta beslut om 
verksamhetens utveckling. Därför är det relevant med vidare forskning om enklare 
prestationsmätningsmodeller för små företag med serviceinriktad verksamhet. Ett annat 
förslag till vidare forskning är att undersöka i ett bredare perspektiv hur företag tar tillvara 
på den informationen som samlas in och hur de går vidare med materialet 
    
Nyckelord: Prestationsmätning, serviceinriktade företag, balanserad mätning och 
styrkort 
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1. Inledning 
 detta inledande kapitel har vi för avsikt att ge läsaren en inblick i uppsatsen med en 

början på bakgrundsbeskrivning till valt forskningsområde, för att sedan fokusera på 

dess problematiken. Därefter redogör vi för syfte och de forskningsfrågor vi utgår ifrån i 

arbetet. Kapitlet avslutas sedan med en disposition för arbetets uppbyggnad. 

  

1.1. Bakgrund 
Det har skett en förändring i företagsstrukturen då allt fler företag idag är inriktade på 

tjänster och service istället för tillverkning. Exempelvis i Sverige har andelen arbetskraft 

inom tillverkningsindustri, sjunkit från 34 procent till 17 procent mellan åren 1950 och 

2000. Inom tjänstesektorn har den under samma tidsperiod ökat från 42 procent till 79 

procent.1 Processerna inom tillverkningsindustri är ofta standardiserade och enkla att mäta. 

Ledningen kan ganska enkelt få en uppfattning om hur väl verksamheten fungerade genom 

att enbart förlita sig på finansiella mätningar såsom lönsamhet och kostnadskontroll.2 Till 

skillnad från industriell produktion där slutkonsumenten inte är involverad i 

framställningen, sker produktionen av tjänster och service ofta i direktkontakt med kunden. 

Den stora utmaningen för serviceindustrin blev genom detta att förstå att även andra 

aspekter än de rent finansiella är värdegrundande för verksamheten.3 

 

Management-litteraturen har de senaste åren poängterat vikten av att inte enbart förlita sig 

till finansiella mätningar vid prestationsbedömning. De har föreslagit en kombination av 

finansiella- och icke-finansiella mätningar för att ge ett bättre och mer balanserat underlag 

till att bedöma företagens helhetsprestation. 4 Generellt är ett företags huvudmål oftast av 

finansiell karaktär vilket innebär att generera lönsamhet, ha kontroll över kostnader samt 

att klara av betalningar på kort och lång sikt. Men att bara mäta finansiella mått kan bland 

annat leda till kortsiktigt tänkande och sämre kommunikation mellan ansvariga chefer och 

företagsledning. En ytterligare nackdel om verksamhetsstyrningen enbart fokuserar på 

finansiella mätningar är att det endast relaterar till historiska resultat. 5 

                                                 
1 Normann 2000, sid. 15 
2 Kaplan & Norton 1999, sid. 12 
3 Normann, 2000, sid. 28 
4 Anthony & Govindarajan 2007; Kaplan & Norton 1999; Smith 2005 
5 Ax et al. 2005, sid. 576-577; Antony & Govindarajan 2007, sid. 462 
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1.2. Problematik 
Att mäta prestationer inom serviceföretag har varit problematiskt eftersom de modeller 

som funnits till hands främst fokuserat på fysiska mått och därmed varit bäst lämpade för 

tillverkningsföretag6. Eftersom serviceinriktade företag även måste ta hänsyn till effekterna 

på extern effektivitet är det viktigt att undersöka hur den aktuella resursinsatsen står i 

förhållande till kvalitén på resultatet och vilket värde som genererades för kunden.7 Att 

kunna hitta balanserade styrsystem inom en verksamhet handlar om att ta fram modeller 

där både de finansiella och icke-finansiella prestationerna inom verksamheten samverkar. I 

teorin är det ett åtråvärt sätt för att få insyn i verksamheten samt skapa förutsättningar för 

bättre kontroll men i praktiken är det betydligt svårare. Nils-Göran Olve med flera 

poängterar att det inte finns några standardlösningar vilket gör att det inte går att använda 

samma modell för alla företag. Faktorer som måste beaktas i utformningen av de 

prestationer som ska mätas är vilken bransch företaget är verksamt i, dess storlek samt 

vilken företagskultur som råder. Bo Hallin och Gustaf Kastberg beskriver andra problem 

som kan uppstå vid prestationsmätning. De påpekar att även om prestationsmätning i sig 

underlättar förståelsen för att se verksamheten ur flera perspektiv samtidigt, så kan brister 

uppstå om väsentlig personal, däribland chefer, inte uppfattar prestationsmätning som 

nödvändigt arbete. Den stora utmaningen handlar således inte om att använda en 

standardiserad modell för att genom denna försöka förstå olika kopplingar mellan 

finansiella och icke-finansiella prestationer inom företaget. Svårigheten ligger istället i att 

hitta de prestationer inom verksamheten som är viktigast att mäta för att genom detta 

underlätta den framtida planeringen så bra som möjligt.8 

 

 Att försöka mäta kvalitén samt andra prestationer som kunden upplever, kan vara 

problematiskt baserat på olika faktorer. Dels de metodiska problem som är relaterade till 

vilka mått som används och dels vilket tillvägagångssätt/verktyg som används för att få 

fram resultatet. Problemet är att hitta och förvalta ett ändamålsenligt verktyg för att mäta 

hur och vad som leder till det önskade resultatet. Utöver detta finns även en problematik då 

förväntningarna från kund till kund kan skilja sig markant. Vad som upplevdes som ett bra 

servicemöte för en kund, kan upplevas negativt för en annan. För att kunna bedöma den 

                                                 
6 Davies et al. 1999 
7 Grönroos 2002, sid. 248-250 
8 Hallin & Kastberg 2002, sid. 123; Meyer 2002, sid.81; Olve et al. 1999, sid. 286 
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information och kunskap som uppstår i dessa möten krävs personer som besitter 

specialkunskaper inom området för att kunna analysera resultatet och dess orsak. 9 

 

Prestationsmätning inom serviceinriktade företag är ett område som vi innan uppsatsen 

hade väldigt lite kunskap om. Trots betydelsen av prestationsmått inom serviceföretag är 

de ekonomiska styrmodellerna och prestationsmätningssystemen som sagt främst baserade 

på och för tillverkningsföretag. Men hur arbetar då dagens serviceinriktade företag med 

prestationsmätning? Vilka prestationsmått använder sig företag av inom en bransch som 

ständigt befinner sig i nya och varierande servicemöten, där allt mer fokus på andra 

detaljer än det finansiella är avgörande för företagens resultat och framgång? Och hur går 

företagen tillväga med problematiken att mäta de prestationer som inte är lika tydliga och 

lätta att mäta som de finansiella?  

 

1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats har således utifrån ovanstående problematik varit att generera 

kunskap om hur serviceinriktade företag arbetar med prestationsmätning.  

       

1.4. Forskningsfrågor 
Vilka prestationsmått används inom serviceinriktade företag? 

 

Hur går företagen tillväga i mätningen av prestationer och hur arbetar de vidare med 

resultatet? 

 

1.5. Disposition 
Återstående delen av uppsatsen struktureras på följande sätt: 

 

 Kapitel 2: I detta kapitel redogör vi för relevant litteratur och teorier, angående 

uppsatsens ämnesområde och syfte. Vi nämner även motiv till de använda 

                        referenserna. 

 

 Kapitel 3: Kapitlet beskriver uppsatsens tillvägagångssätt. Vi går bland annat in på 
                                                 
9 Davies et al. 1999, sid. 34 
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    undersökningens angreppssätt, datainsamlingsmetod samt undersökningens  

   validitet och reliabilitet.  

 

 Kapitel 4: I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. 

 

 Kapitel 5: Kapitel fem är analysdelen i uppsatsen. Det som analyseras och presenteras 

   är mönster och samband mellan den presenterade teorin och den insamlade  

  empirin.  

 

 Kapitel 6: I avslutande kapitel återfinns slutsatser, avslutande diskussion och 

  rekommendationer. Utöver det så ges förslag till vidare forskning runt 

  ämnesområdet. 
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2. Teoretisk ram 
 detta kapitel beskrivs den teoretiska ramen som ska ligga till grund för uppsatsen och 

som bidrar till att besvara dess syfte. Inledningsvis beskrivs definition av 

prestationsmätning och dess syfte för att därefter gå in på faktorer som generar värde för 

kunden inom serviceföretag. Sedan redogörs det för beståndsdelar och användningen av 

balanserad mätning.  

 

2.1. Definition av prestationsmätning 
För att tydliggöra innebörden av prestationsmätning börjar kapitlet med en definition för 

att sedan klargöra syfte och användningsområde med prestationsmätningen. Begreppet 

prestation tar upp vad som har utförts eller vad som kommer att utföras, det vill säga vad 

som har presterats eller vad som kommer att presteras. Mätningen av prestationer sker ur 

olika perspektiv och det som avses att mätas kan bestå av ett tal eller annan enhet som ger 

information av prestationen.10 Det som ämnas mäta kan vara både nutida kritiska värden 

och framtida kritiska värden.11 
 

2.2. Prestationsmätningens syfte och användningsområde 
Prestationsmätning har en central roll i företags utveckling av strategiska planer och vid 

granskning av hur väl företags mål har uppnåtts12. Ett prestationsmätningssystem innebär 

större möjligheter för företagen att framgångsrikt implementera strategierna samtidigt som 

om mål mäts och belönas motiverar det de anställda att sträva för att uppnå målen13. 

Utifrån prestationsmätning ges även underlag för beslutsfattande och jämförelser mellan 

enheter, butiker och konkurrenter samtidigt som det ger information om vad intressenter 

anser om företaget eller om effekterna som olika åtgärder inneburit.14 Andra 

användningsområden är att prestationsmätningen ger en tidig förvarning på förändringar 

och svängningar i marknaden. Det är även ett användbart verktyg för att basera bonusar på  

 

                                                 
10 Ax et al. 2002, sid. 575-576 
11 Anthony & Govindarajan 2007, sid. 460 
12 Ittner & Larcker 1998 
13 Anthony & Govindarajan 2007, sid. 460  
14 Ax et al. 2005, sid. 578-579 
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samt att motivera och engagera personal.15 Förändringen till en balanserad mätning har 

bland annat inneburit att ta ställning till de prestationer som skapar värde för kunden. För 

att belysa viktiga ståndpunkter för serviceinriktade företag kommer nästa stycke behandla 

hur värdeskapande för kunden genereras.   

 

2.3. Serviceinriktade företag 
Christian Grönroos och Richard Normann menar att de huvudsakliga styrkorna i 

serviceinriktade företags ledningssätt handlar om att förstå betydelsen av det 

värdeskapande som genereras till kunden via organisationens erbjudandeprocess. Att nå 

framgång inom servicebranschen handlar inte enbart om att uppfylla kundernas behov utan 

också om hur väl mötet och samspelet mellan kund och leverantör fungerar.16 Eftersom 

kunden är en del av tillverkningsprocessen inom serviceföretag blir detta möte en kritisk 

punkt för det levererande företaget. Dessa möten som går under benämningen ”sanningens 

ögonblick” måste stödjas av hela organisationen. Dels via genom bra leveranssystem inom 

företaget men också via kompetent och motiverad personal som kan bidra till att servicen 

genererar en hög kvalitetsnivå för kunden.17   

 

Ett företag har mycket att vinna på att leverera kvalitet till sina kunder. Är andelen kvalitet 

för låg drabbas kunden av onödiga problem så som långa väntetider, defekta varor etc. i 

relationen med leverantören. Alltså ger dålig service i slutändan nackdelar för både kunden 

och leverantören och ju bättre samspelet fungerar mellan kunden och leverantören desto 

mindre risk och anledning finns det att relationen bryts18. Konsumenten styrs i hög grad av 

sina vanor och förväntningar vilket innebär att god och effektiv service uppfattas som 

något självklart. Normann menar att ett fåtal motivationsproblem, några kvalitetsmissar 

eller bara vanligt slarv snabbt kan leda till missnöjda kunder och en ond cirkel för 

serviceföretaget.19 Eftersom mötet och samspelet mellan kund och leverantör är intimare i 

ett serviceföretag blir vikten av en serviceinriktad kultur viktigare än i ett tillverkande 

företag. Om inte kulturen inom företaget prioriterar kundrelationer och värdesätter service 

kommer inte ens de mest uppenbara servicefaktorerna få tillräcklig uppmärksamhet, så 

                                                 
15 Andersen & Fagerhaug 2006, sid. 9-11 
16 Grönroos 2002; Normann 2000 
17 Grönroos 2002 
18 Grönroos 2002, sid. 156 
19  Normann 2000, sid. 63 



 11

förutsättningarna för att detta ska lyckas är att dessa värderingar flödar inom företaget och 

att alla delar inom företaget är involverade. Även om vissa delar av företaget har en uttalad 

servicekultur och servicestrategi kan det vara otillräckligt om deras arbete inom detta fält 

inte backas upp av andra delar av företaget. 20  

 

Många chefer känner sig besvärade när kravet på högre service stärks och anledningen till 

att många företag inte inser vikten av kvalitetsarbetet kan bygga på missuppfattningen att 

kvalitet kostar pengar. Verkligheten visar en annan sida. Så mycket som 35 procent av ett 

serviceföretags driftskostnader kan ha sin förklaring i de kostnader som uppstår då fel 

måste rättas till21. Att förbättra kvalitet genom kundfokuserade och välfungerade system är 

alltså ett värdefullt verktyg som sänker företagets onödiga kostnader i det längre 

perspektivet22. 

 

Att fokusera på effektiv och värdeskapande service för kunden handlar om att involvera 

alla delar av företaget. Således innebär det en helhetsprocess med många prestationer som 

måste vara bra för att bibehålla en långvarig relation till kunden. För att företaget ska 

kunna bedöma alla dessa prestationer krävs en balanserad mätning av prestationerna. En 

mätning som givetvis ser till företagets finansiella resultat. Men framförallt en mätning 

som tar ställning till alla faktorer som påverkar hur kunden upplever samspelet och 

servicen i kontakten med företaget. Faktorer som själva kvalitén på servicen som i högsta 

grad påverkar kunden men likväl allt runt omkring som i lika hög grad påverkar servicen 

till kunden. De interna processerna inom företaget som till exempel påverkar väntetider, att 

organisationen och de system som används är anpassade för att främja den totala 

servicekvalitén, om de anställda känner sig tillfreds med arbetet och allt runt omkring för 

att kunna förmedla ett bra intryck i kontakten med kunden är några av alla prestationer som 

påverkar samspelet mellan ett serviceföretag och kunden. 

 

2.4. Balanserad mätning 
Den största anledningen till nytänkande inom detta område skapades genom två artiklar 

som publicerades i början av 1990-talet. Dessa två artiklar tog upp ett liknande budskap, 

                                                 
20 Grönroos 2002, sid. 396-397; Normann 2000, sid. 71 
21 Normann 2000, sid. 179 
22 Grönroos 2002, sid. 143; Normann 2000, sid. 88 
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nämligen att ekonomiska mätningar inte är tillräckligt underlag för att mäta en verksamhets 

prestationer. Av de två artiklarna kom den som skrevs av Kaplan och Norton att bli den 

mest tongivande. Slutsatsen i deras artikel var att mätningen av verksamhetens prestationer 

skulle ha sin grund i de fyra områden där prestationer utfördes. Dessa områden innefattade, 

förutom de ekonomiska prestationerna också prestationerna mot kunderna, prestationerna 

inom själva verksamheten samt prestationerna inom det interna lärandet och nyskapandet. 

Denna fyrvägsmodell för prestationsmätning kom att kallas ”The Balansed Scorecard” och 

författarnas intention var att modellen skulle fungera som en språngbräda för en 

verksamhet att kommunicera den aktuella strategin ut i företagets alla delar23. Modellen 

fick stor uppmärksamhet men det ursprungliga användningsområdet kom att förändras. Det 

visade sig snart att många av företagen som använde sig av ”The Balansed Scorecard” 

istället hade avsikten att använda modellen som en grund där verksamhetens prestationer 

värderades och modifierades istället. Att använda modellen på detta vis är svårare än det 

ursprungliga användningsområdet inom strategi. Att hitta de rätta icke-ekonomiska 

mätpunkterna är lika viktigt oavsett hur modellen används. Det som främst skiljer sig åt är 

att modellen som ett strategiskt verktyg inte lägger samma tyngd vid det värde som 

genereras när mätpunkternas kombineras.24 I insamlandet av empirin och vid analysering 

av företagens prestationsmätning har vi utgått från de fyra perspektiven som tas upp i ”The 

Balanced Scorecard”, vilka vi kommer att redogöra mer om längre ner. De fyra 

perspektiven tar hänsyn till många aspekter av en verksamhet och inrymmer de 

ståndpunkter som vi har haft av intresse att undersöka om och hur företagen mäter. 

Bengtsson och Skärvad menar att de fyra perspektiven möjliggör en balans mellan kort- 

och långsiktiga mål, mellan resultat och prestationsdrivare och mellan objektiva och mera 

subjektiva mått25.   

 

 

 

 
       Figur 1: De olika perspektiven utifrån 

          ”The Balanced Scorecard” 

 

                                                 
23 Meyer 2002, sid.82 
24 Meyer, 2002, sid. 26 
25 Bengtsson & Skärvad 2001, sid. 249 
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2.4.1. Finansiella perspektiv 
Det mest traditionella använda måttet för att kontrollera och analysera hur det går för ett 

företag är utifrån det finansiella. De finansiella måtten är väldigt betydelsefulla, på grund 

av deras starka och direkta koppling till företagets resultat.26 Ax et al. nämner att resultatet 

åskådliggör om det går bra eller dåligt för verksamheten beroende på förhållandet mellan 

intäkter och kostnader. De poängterar även att de finansiella nyckeltalen som företaget 

väljer att basera sina prestationsmätningar på måste gå hand i hand med vald strategi.27  En 

stor fördel med de finansiella måtten är att de kan lägga ihop skilda verksamheter inom ett 

företag och studera dess gemensamma resultat eller hur de förhåller sig mot konkurrerade 

företag. Exempel på nyckeltal som företagen använder inom detta område är räntabilitet på 

totalt kapital, resultat, kassaflöde och lönsamhetsuppföljning.28 

 

2.4.2. Icke-finansiella perspektiv 
Förutom de finansiella måtten tar ”The Balanced Scorecard” även ställning till tre icke-

finansiella perspektiv29. Kundmått som utgår från värdeerbjudandet, vilket således 

inkluderar kvalitén i prestationerna är ett. Lärande- och utvecklingsrelaterade prestationer 

är ett annat som tar hänsyn till de immateriella tillgångarna såsom personal-, informations- 

och organisationskapital och slutligen det processrelaterade perspektivet. I följande stycken 

kommer vi att gå in på de tre perspektiven mer grundläggande. Vi kommer att ge en kort 

beskrivning där vi redogör för innebörden, vad fokus ligger på samt exempelmått på de 

olika perspektiven. 

 

2.4.2.1. Kund- och kvalitetsrelaterade prestationsmått 

Prestationsmått relaterade till kunder är inriktat mot hur företagen möter och hanterar sina 

kunder30, det vill säga servicekvalité. Ax et al. beskriver det som värdeerbjudandet, vilket 

har att göra med varu- och tjänsteattribut, kundrelationer och varumärkesimage. 

Utgångspunkten i detta perspektiv är hur företagen skiljer sig från konkurrenterna i 

konkurrensen om nya kunder och att behålla eller till och med fördjupa relationerna med 

                                                 
26 Andersen & Fagerhaug 2006, sid. 91 
27 Ax et al.2002, sid. 21 & 580 
28 Lönnqvist & Lind 1998; Olve et al. 1999 
29 Merchant, Kenneth A. & Van der Stede, Wim A. 2007 
30 Lönnqvist & Lind 1998, sid. 133 
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de existerande kunderna.31 Några centrala prestationsmått inom denna kategori är återköp, 

kundnöjdhet, kundlojalitet och marknadsandelar32. Lönnqvist och Lind tar fram 

kundenkäter som en möjlig metod för att ta ställning till måtten. Men menar samtidigt att 

det finns problem både när det gäller tillförlitligheten samt att utforma enkäterna. En 

fallgrop är att förbise de mest väsentliga måtten och istället bara mäta något för att det går 

att mäta.33 

 

2.4.2.2. Lärande- och utvecklingsrelaterade prestationsmått 

Detta redogör och behandlar de immateriella tillgångarna och hur dessa är kopplade till 

företagets valda strategi.34 Man skiljer på tre underkategorier inom detta perspektiv.  

Medarbetarnas kompetens är en utav dessa och handlar om att personalen måste vara 

kreativa, självgående och ha förmåga att hantera nya situationer. Exempelvis kan det vara 

att företagen tar ställning till hur många idéer som kommer från personalen. Nyskapande 

och förbättringsförslag inom dagens företag måste i allt större utsträckning komma från 

frontpersonalen då de vid närmre kontakt ser kundens behov bättre. Detta nytänkande och 

utvecklande klimat inom ett företag skapas främst genom personaltillfredsställelse och 

personallojalitet.35 Utöver medarbetarnas kompetens handlar det om att mäta hur 

informationskapitalet, till exempel IT-kostnader och forskning & utveckling, fungerar samt 

organisationskapitalet, det vill säga den förmåga företaget har för att kunna hantera 

förändringsprocesser.36  

 

2.4.2.3. Processrelaterade prestationsmått 

Processperspektivet handlar om att hitta de processer som företagen har störst nytta av och 

som är av störst betydelse för att nå kund- och aktieägarmålen.37 Rent strategiskt utgår 

perspektivet från två uppgifter. Dels handlar det om att producera och leverera det som 

erbjuds åt kunderna, dels handlar det om att förbättra processer och reducera kostnader. 

Processerna är uppdelade i fyra olika områden. Operativa processer är en av dessa och är 

mått som är inriktade mot produktion och leverans av varor och tjänster, till exempel andel 

                                                 
31 Ax et al. 2002, sid. 620 
32 Anthony & Govindarajan 2007, sid. 466 
33 Lönnqvist & Lind 1998, sid. 133 
34 Ax et al. 2002, sid 620 
35 Kaplan & Norton 1999, sid. 119-121; Olve et al. 298 
36 Ax et al. 2002, sid. 620; Olve et al. sid. 298 
37 Kaplan & Norton 1999, sid. 91 & 111 
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tjänster som levereras i tid. Ett annat är kundprocesser vilka är inriktade på att förstärka 

och fördjupa kundrelationer. Ett mått för att mäta detta är till exempel vänte- och 

handläggningstid per ärende. En tredje kategori är innovationsprocessor där fokus ligger på 

utveckling av nya varor, tjänster och processer, till exempel tiden det tar från ide till 

lansering. Slutligen utgörs processperspektivet utav reglerings- och samhällsprocesser. 

Fokus här ligger på företagets relationer till omgivningen, till exempel trovärdigheten och 

legitimiteten avseende frågor kring miljö, hälsa och säkerhet.38          

 

2.5. Hantering efter mätning 
En del av processen med prestationsmätning är vad som sker efter mätningen och hur 

verksamheter använder sig av resultatet/informationen som mätningen ger. Bland annat hur 

verksamheter visar de uppmätta prestationer för personalen, vilket är viktigt för att 

involvera personalen i processen och på så sätt få ut något av det. Exempelvis kan vanliga 

rapporter av vad som framgått vid prestationsmätningen lämnas till personalen. För att 

undvika mellanledet som rapportframställningen utgör kan åtkomst till 

prestationsmätningen och dess data göras tillgänglig för all personal, genom en databas till 

exempel.39 

 

2.6. Utformning av ett prestationsmätningssystem 
Vid utformning och användning av prestationsmätning är det många faktorer som bör 

beaktas för att få prestationsmätningen att fungera. Tidigare redogjordes det för 

problematiken kring tillvägagångssätt vid mätning av icke-finansiella mått samt 

svårigheten att mäta rätt prestationer inom verksamheten. 

 

Ittner och Larcker går ännu mer in på tillvägagångssättet och redogör för fyra misstag 

bland företagen vid prestationsmätning. Ett av misstagen är att inte koppla måtten till 

företagets strategi, det vill säga att mätningarna inte motsvarar den vision eller affärside 

företaget har. Till exempel att företaget har som mål att minska sjukskrivningarna men inte 

använder sig av mätning relaterat till ämnet eller att företaget har som vision att utföra sin 

service med hög kvalité men inte alls tar ställning till kvalitén i prestationsmätningen. Det 

andra misstaget de talar om är att inte bekräfta kopplingen. Med det menar dem att 
                                                 
38 Ax et al. 2002, sid. 620 & 626 
39 Andersen & Fagerhaug 2006, sid. 124 
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företaget inte visar, framförallt för sina anställda, att förbättringar av icke-finansiella 

prestationer påverkar framtida finansiella resultat. Det tredje misstaget de redogör för är att 

misslyckas med att sätta rätt prestationsmål. Resultatet av arbetet med icke-finansiella 

prestationer visar sig först på lång sikt och således är det bättre att sätta lägre 

prestationsmål för att sedan justera uppåt. Sätts målen för högt och verksamheten därmed 

inte klarar att uppfylla dessa, riskerar det att leda till lägre motivation och tillfredsställelse 

hos personalen. Sista misstaget är att företagen mäter fel. Antingen att mätningen tar 

ställning till något helt annat än vad som är avsett att mätas eller att mätningen utförs på ett 

felaktigt sätt och ger ett missvisande resultat.40  

 

Andersen och Fagerhaug redogör för en lista med 13 punkter hos ett modernt 

prestationsmätningssystem som är väsentliga att ta ställning till i utformandet och sedan 

vid användningen av prestationsmätning. De menar att listan bör ses som en checklista när 

ett prestationsmätningssystem utvecklas och inte som ett krav, då ett system som uppfyller 

alla punkterna är mindre troligt. Författarna anser att det är viktigt att börja enkelt och 

använda ett fungerande system som mäter de viktigaste aspekterna. Utifrån det kan 

justeringar och förbättringar göras så att systemet uppfyller fler krav. För att tydliggöra 

viktiga aspekter inom dagens prestationsmätningssystem tänkte vi ta upp en del av 

punkterna. Som vi varit inne på tidigare är mätning av icke-finansiella mått en viktig och 

central del inom dagens prestationsmätning. Utöver det handlar det bland annat om att 

systemen ska vara direkt anknutna till företagets strategi, ge en helhetsbild, ge snabb 

återkoppling till personalen, vara noggranna, ge tillräckligt med detaljer och kunna förklara 

skillnaden mellan aktuell och önskad handling.41 

 
Verksamhetens storlek har också betydelse på utformandet och användandet av ett 

prestationsmätningssystem. Ju större och mer komplicerade organisationer, desto större blir 

också svårigheten att finna rätt sorts modell för prestationsmätning. I små och aktiva 

företag kan det vara lättare att se samband mellan finansiella resultat med verksamhetens 

funktionalitet. I stora företag är det däremot betydligt mer komplicerat eftersom en större 

struktur ofta innebär att organisationen uppvisar vissa mått av separation då finansiella 

funktioner och operationella funktioner kan vara åtskilda. Dessutom innebär en större 

                                                 
40 Ittner & Larcker 2003 
41 Andersen & Fagerhaug 2006, sid. 35-37 
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verksamhet ett större antal icke-finansiella funktioner och därmed ökar svårigheten i att 

hitta de funktioner som är mest relevanta att mäta. I sin strävan att förbättra mätningen av 

prestationer har företag låtit de finansiella måtten flöda nedåt i organisationen medan de 

icke-finansiella måtten flödat uppåt. Mindre företag har haft enklare att använda denna 

modell eftersom en mindre komplicerad företagsstruktur medgivit ett större utrymme för 

att prova sig fram. Vid felaktiga eller otillräckligt effektiva mätmetoder har de relativt 

enkelt kunnat ändras. I större organisationer är det däremot mer komplicerat att ställa om 

efter att en modell valts. De större företag som haft störst framgång med denna modell är 

antingen de som lyckats bryta ner sin verksamhet i ett antal liknande affärsenheter.42 

 

2.7. Sammanfattning av den redovisade teorin 
Som vi framhävt i teorin finns det många faktorer som påverkar hur servicemötet mellan 

företaget och kunden utvecklas. I ett längre perspektiv kan dessa faktorer innebära en 

påverkan för företagens finansiella resultat, då faktorerna måste fungera tillfredsställande 

för att kunderna ska vilja återkomma och ha en långsiktig relation till företaget. Därav är 

en balanserade mätning med lika mycket fokus på icke-finansiella mått som finansiella 

mått en central ståndpunkt i bedömningen av serviceföretags prestationer. Men att mäta 

detta inom serviceföretag har varit problematiskt då de modeller som funnits tillgängliga 

främst varit inriktade på finansiella mått och således främst varit anpassade för 

tillverkningsföretag. Men det gäller för företagen att finna ett bedömningssystem som 

hanterar de problem som finns kring prestationsmätning och som är tydligt när det gäller 

vad som mäts, hur de ska mätas och hur de går vidare med resultaten.       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Meyer 2002, sid. 26-28 & 47 
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3. Metod 
 apitlet beskriver vårt tillvägagångssätt samt redogör för de olika metodvalen. Först 

och främst redogörs för metodbegreppet och därefter behandlas undersökningens 

utgångspunkt och angreppssätt. Utöver det går vi in på hur vi gått tillväga med 

datainsamlingen i arbetet för att avslutningsvis gå in på reliabiliteten och validiteten i 

undersökningen. 

 

3.1. Metodbegreppet 
Metod beskrivs som ett redskap för att uppnå de målsättningar och frågor som eftersträvas 

vid undersökningar. Holme och Solvang menar att ”metod är en nödvändig – men inte 

tillräcklig – förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös 

undersökning”. Metoden ger forskaren grunden för planmässigt arbete för att lösa ett 

problem eller komma fram till ny kunskap, men metod i sig ger inte svar på det som 

undersöks.43  

 

3.2. Undersökningens utgångspunkt  
Rune Patel och Bo Davidson skiljer på tre tillvägagångssätt vid en undersökning; 

explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. Dessa menar dem kan klassificeras utifrån 

hur mycket kunskap som finns inom problemområdet före undersökningens början men 

framförallt utifrån syftet med undersökningen.44  

 

Vår uppsats, som grundar sig i att undersöka och beskriva hur serviceinriktade företag 

arbetar med prestationsmätning, utgår bland annat från ett deskriptivt förhållningssätt45. 

Eftersom vi inte funnit några studier som har lagt så stor vikt vid hur företagen går tillväga 

vid mätning av prestationsmått som inte framgår vid finansiella sammanställningar, börjar 

vi med att utforska detta område. Således använder vi oss även utav ett explorativt 

förhållningssätt i undersökningen då den explorativa klassificeringen är en utforskande 

undersökning.46 

 
                                                 
43 Holme & Solvang 1997, sid. 11 
44 Patel & Davidson 2003, sid. 12 
45 Patel & Davidson 2003, sid. 12-13 
46 Patel & Davidson 2003, sid. 12-13 

K 
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3.3. Undersökningens angreppssätt 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodiska angreppssätt. En av dessa är 

kvantitativ och den andra kvalitativ.47 Kvantitativa metoder utgår ifrån systematiska och 

strukturerade tillvägagångssätt, till exempel enkäter som har fasta svarsalternativ. Dessa 

metoder är bra vid undersökningar där syftet är att omvandla siffror och mängder, för att 

utifrån det kunna genomföra statistiska analyser. Men samtidigt finns det överlag en stark 

tilltro till sådant som kan beskrivas med siffror vilket innebär ett problem då man lätt kan 

missbruka och feltolka informationen.48  

 

Vår studie grundar sig i att få en djupare förståelse av problematiken kring hur 

serviceinriktade företag arbetar med prestationsmätning och således få en beskrivande bild 

utav ämnet. Ståndpunkter som kännetecknar det andra angreppssättet, kvalitativa 

metoder.49 Kvalitativt tillvägagångssätt kännetecknas även utav osystematiska och 

ostrukturerade metoder utan fasta frågor och svarsalternativ50. Något som tydligt beskriver 

vårt tillvägagångssätt för att få tillgång till det insamlade materialet. Vi hade i och för sig 

en intervjumall med färdiga frågor vilket innebär en hög grad av standardisering. Men 

svarsalternativen var inte fasta och intervjumallen fungerade mer som en mall för vad vi 

ville ta upp och undersöka, vilket gjorde att standardiseringen blev låg.  

 

3.4. Datainsamling 
Insamlingen av empirin har utförts utifrån intervjuer med sex personer inom tre olika 

företag, två per företag. Intervjuerna har skett genom personliga intervjuer, telefonintervju 

samt utifrån skriftlig intervju genom mailkontakt. Då det funnits önskemål från något 

företag att vara anonyma har vi låtit alla företag vara anonyma i uppsatsen och benämner 

de istället som Företag A, B eller C. Intervjuerna med Företag A gjordes med en 

regionchef och en regionalchef. Kontakten med företaget knöts först med deras 

personalsamordnare som vägledde oss till vem vi kunde utföra intervjuer med. 

Kontaktpersonen för Företag B var ägaren som vi även intervjuade. Den andra intervjun 

inom detta företag skedde med den köksansvariga på restaurangen. Kontakten med Företag 

                                                 
47 Kvale 1997; Olsson & Sörensen 2007 
48 Holme & Solvang 1997, sid. 78 & 158 
49 Olsson & Sörensen 2007, sid. 65 
50 Holme & Solvang 1997, sid. 78 
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C skedde genom Ann-Charlott Janhagen som arbetar som branschkoordinator för vår 

utbildning, Service Management, i Helsingborg. De intervjuade inom verksamheten var 

förvaltningschef samt ekonomichef.   

 

Vid de personliga intervjuerna förberedde vi de intervjuade genom att skicka vår 

intervjumall i förhand till dem. Vi skrev även ut ett exemplar extra inför intervjuerna så att 

de kunde ha en kopia av mallen framför sig. Steinar Kvale poängterar vikten av att 

instruera den intervjuade innan intervjun51. Något vi också ansåg var viktigt för att ge de 

intervjuade en bakgrund och överblick till intervjun. Efter att instruerat de intervjuade gick 

vi igenom de aktuella frågeområdena och intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Inspelningen innebar att sammanställningen förenklades samtidigt som vi 

kunde ge all vår uppmärksamhet åt respondenten under intervjuerna och således få en 

personligare kontakt. 

 

3.5. Sammanställning och analys av empirin  
Vid sammanställningen av den insamlade empirin lyssnade vi igenom inspelningarna och 

gick igenom anteckningar eller skickat skriftligt material som vi sedan sammanfattade för 

respektive företag. Strukturen på sammanställningarna är densamma, så vi skrev inte ner 

materialet efter följden på inspelningarna. Genom att göra på det sättet ansåg vi att det blev 

lättare att analysera och jämföra de undersökta företagen. Strukturen på 

sammanställningarna var som sådan att först tog vi upp allmän fakta av den intervjuade 

och företaget, som sedan följes med redogörelse för företagets användning av finansiell 

prestationsmätning och därefter hur användning av icke-finansiell prestationsmätning såg 

ut inom företagen. En annan fördel med detta tillvägagångssätt, vilket Jan Trost likväl 

poängterar, är att oväsentligt material i förhållande till undersökningens syfte tas bort52. 

Utifrån sammanställningarna utvecklade vi sedan empiriavsnittet. Analysen av empirin är 

en process som skett sedan intervjuerna då vi diskuterat de mönster, likheter och skillnader 

mellan företagen men även i förhållande till den redovisade teorin som vi lagt märke till.  

   

                                                 
51 Kvale 1997, sid. 120 
52 Trost 2005, sid. 127 
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3.6. Undersökningens validitet 
Validitet handlar om förmågan att mäta det som är tänkt att mätas.53 Bland annat handlar 

det om att reflektera över hur metoderna som använts påverkat validiteten samt om 

undersökningens forskningsfrågor har blivit besvarade54. Vid personliga intervjuer och 

telefonintervjuer ges möjlighet att ställa följdfrågor, förklara frågan samt få en förklaring 

av svaren vid oklarheter. Vid intervjuer genom mail finns inte möjligheten till dessa direkta 

förklaringar och följdfrågor. Däremot försäkrade vi oss om att vi kunde höra av oss igen 

vid oklarheter vilket även gjordes med övriga intervjuade. Vid intervjuerna användes 

intervjumall för att bland annat se till att vi höll oss till ämnesområdet och dess syfte och 

således motverka utsvävningar. Dessa faktorer hjälpte oss under intervjun att hålla oss till 

ämnesområdet och således stärka validiteten. Av intervjuerna som gjordes fick vi god 

insikt i hur två av verksamheterna arbetade med prestationsmätning. Den tredje 

verksamheten, Företag B, arbetade inte i någon större utsträckning med prestationsmätning 

utan tog främst ställning till finansiella resultat. Således gav inte Företag B någon 

helhetsbild av hur arbetet med prestationsmätning går till. Men vi valde att inkludera 

företaget i undersökningen för att belysa att prestationsmätning inte är något självklart 

instrument i strategiarbetet för alla företag. 

 

3.7. Undersökningens reliabilitet 
Om mätinstrumenten ger stabila och tillförlitliga resultat uppnår de kravet på reliabilitet. 

Det vill säga om någon annan undersöker samma ämnesområde och använder samma 

tillvägagångs- och angreppssätt ska resultatet bli desamma.55 De personer vi intervjuat har 

olika befattningar men alla hade god insikt i hur prestationsmätning inom verksamheten ser 

ut. Detta ökar möjligheterna till liknande resultat om intervjuerna genomförts vid något 

annat tillfälle eller om någon annan genomfört intervjun. Under intervjuerna och vid 

sammanställningarna av det insamlade materialet har alla tre medverkat. Detta samt att de 

personliga intervjuerna spelades in minskade risken för feltolkningar från vår sida. 

Däremot är ingen av oss van vid att utföra intervjuer vilket bland annat inneburit att 

frågorna vid något tillfälle blivit ledande och bidragit till en lägre reliabilitet.  

     

                                                 
53 Eriksson & Wiedersheim 2006, sid. 60 
54 Kvale 1997, sid. 214 
55 Eriksson & Wiedersheim 2006, sid. 61 
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4. Empiri 
 mpirikapitlet redogör för det insamlade materialet. Företagen redovisas var för sig 

och börjar med en kort beskrivning av företagen för att sedan gå vidare med 

prestationsmätningen inom respektive företag. 

 

4.1. Beskrivning av Företag A 
Företag A är ett privat företag som är verksamma inom omsorgsbranschen. Företaget får 

sina uppdrag genom att göra upphandlingar med bland annat kommunen. Branschen är 

konkurrensutsatt och det gäller för företaget att erbjuda så konkurrenskraftiga priser som 

möjligt med bibehållen kvalité. För att företaget skall uppnå ett tillfredställande finansiellt 

resultat inom branschen där intäkterna pressas neråt, på grund av konkurrensen, så innebär 

det att arbetet med kostnaderna inom företaget blir avgörande. Detta har inneburit att de är 

väldigt kostnadsfokuserade och kostnadseffektiva.  

 

4.1.1. Prestationsmätning inom Företag A 
I arbetet med prestationsmätning utgår företaget framförallt ifrån tre perspektiv; finansiellt, 

kvalité och kund. En stor fokusering ligger på att företaget är privat och till skillnad mot 

statliga verksamheter har ett vinstintresse. Därav är de finansiella styrmåtten viktiga för att 

ge besked om de finansiella resultaten. När upphandlingen av företagets tjänster väl är 

gjorda finns det ingen möjlighet att påverka intäkternas storlek. Detta får till följd att vill 

de få ut någon vinst för sina ansträngningar måste kostnaderna hållas nere. Det i sin tur 

innebär ett stort fokus på att kontrollera kostnaderna för företaget, vilket görs genom att 

mäta och kontrollera alla rörliga kostnader så som drift, personal och kostnad per brukare 

som kan påverka verksamhetens ekonomiska utfall. Alla dessa uppgifter läggs fortlöpande 

in i företagets egendesignade styrprogram i Excel som visar utvecklingen för de olika 

kostnadsposterna och om de går plus eller minus. Hela verksamheten fungerar som ett 

storhushåll. Genom att köpa in större kvantiteter mat och förbrukningsmaterial kan de hålla 

nere kostnaderna per brukare och följa uppsatt budget. Även genom att styra antalet 

anställda efter beläggningsgrad och arbetsbörda går det att hålla nere en av företagets 

största kostnadsposter.  

 

E
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Fokuseringen på icke-finansiella mått baseras främst på kunder, brukare och anhöriga och 

enligt regionchefen mäts allt. När det gäller brukare och anhöriga tas det framförallt 

ställning till hur de upplever kvalitén med den service som tillhandahålls. Några exempel 

är hur de upplever vistelsen, maten, etiken, respekten samt personalens mentalitet och 

bemötande. Kundnöjdheten riktar sig till uppdragsgivarna och hur bemötandet och 

samarbetet med företaget upplevs. Till exempel mäts och kontrolleras om de får svar på 

sina frågor, om de känner förtroende, hur månadsmötena med företaget fungerar etc. 

Målsättningen med mätningen av brukare, kunder och anhöriga är att minst 80 % är nöjda 

med den tjänst och service som erbjuds. För att kontrollera om de uppfyller värdena 

skickas ett anonymt enkätformulär i form av en Synovateundersökning ut en gång om året 

till kunderna, brukarna och anhöriga. Dessa undersökningar sker av ett oberoende företag 

då de anser att det ger ett rättvisare resultat än om de själva ansvarar för mätningen. Utöver 

den årliga mätningen genom formulären har varje enhetschef ansvar för att det sker 

regelbundna mätningar inom enheten av service och dess kvalité. Ofta sker kontrollen 

genom att enhetschefen delegerar vidare till andra anställda inom enhetenheten, till 

exempel sjukgymnaster, sjuksköterskor och kontaktpersoner som har en direkt och daglig 

kontakt med brukare. Deras uppgift blir att uppdatera sig om hur vistelsen upplevs, om 

maten är till belåtenhet eller om det är något som inte fungerar som det var tänkt etc. 

Kontaktpersonen har även som uppgift att kontakta de anhöriga en gång i månaden för att 

förhöra sig om hur de upplever situationen. All information som kommer fram skall 

dokumenteras för att sedan kontrolleras av regionchefen. Enhetschefen har även ett 

kunduppföljningsansvar som innebär att de skall kontakta kunden (uppdragsgivarna) efter 

deras önskemål, vilket varierar mellan en vecka till tre månader.  

 

Företaget mäter och kontrollera även hur nöjd deras personal är och om det finns något 

som kan förbättras. Dessa mätningar sker också genom anonyma Synovateundersökningar 

en gång om året där riktvärdena är att 85 % av personalen skall vara nöjd. Utöver detta 

sker fortlöpande mätningar av antalet sjukskrivningar för att vid avvikande resultat ta 

ställning till vad det kan bero på samt medarbetarnas kompetensutveckling vilket bland 

annat innebär kontroll och uppföljning av de utbildningarna de skickas på. Detta läggs 

fortlöpande in i Excelprogrammet. Enhetscheferna har även ansvar för APT-möte, vilket är 

personalmöten inom respektive enhet där personalen får tillfälle att ge synpunkter.  Det 

sker även inom verksamhetens hemtjänst processkontrollerad mätning där de anställda 
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skall följa ett redan förutbestämt schema. Schemat tar upp vilka uppgifterna de skall utföra 

samt hur lång tid det ska ta. 

 

Inom företaget har de enhetsmöten en gång i månaden där de går igenom prognoser och 

har uppföljning och kontroll av enheternas finansiella resultat samtidigt som synpunkter 

gällande kvalitén från brukarna, anhöriga eller kunder beaktas. Vid mötena sitter 

regionchefen för till exempel syd tillsammans med controllern för syd och respektive 

enhetschef.  Nuförtiden har enhetscheferna även ansvar för att fastställa en veckorapport 

för de ekonomiska måtten som sedan skickas vidare till regioncheferna. Detta infördes 

efter år 2007 då mätningen av de finansiella prestationerna visade ett sämre resultat. Så för 

att sträva efter ett bättre resultat för enheterna infördes tätare kontroll av de finansiella 

resultaten. Utfallet av mötet sammanställs och skickas vidare till verkställande direktör. 

Vid sämre eller avvikande resultat vid mätningarna av ekonomi, kvalité eller kundmått tar 

de till direkta insatser. Kan vara att de lägger upp en handlingsplan, har möte med 

involverade individer eller att de fördjupar sig som de agerade efter 2007 års sämre resultat 

då de införde veckorapporter.  

 

4.2. Beskrivning av Företag B 
Företag B är verksamt inom serveringsbranschen i Helsingborg och har sen starten ägts 

och drivits av samma familj. Den ursprungliga verksamheten startades med en restaurang i 

centrala Helsingborg i slutet av 1990-talet. Under 2000-talet har verksamheten utökats med 

två fristående enheter inom café- och pubbranschen. Restaurangen, som är den del av 

verksamheten som vi valt att titta på, har som affärsidé att erbjuda sina kunder en mycket 

hög kvalité både när det gäller maten men också av den service som finns i anslutning till 

serveringen. Fina utmärkelser och hög andel nöjda kunder har gjort restaurangen populär 

och omskriven som en av Sveriges bästa restauranger. 

 

4.2.1. Prestationsmätning inom Företag B 
Enligt företagets VD, som också är ägare av restaurangen, använder de sig inte av icke-

finansiella mätningar i någon större utsträckning utan bedömer prestationerna främst 

utifrån de finansiella resultaten. VD påpekar att det är de finansiella prestationsmåtten som 

har störst fokus inom företaget. Detta bekräftas av den andra personen i företaget som vi 
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ställt frågor till. Denne jobbar som köksansvarig inom företaget. De två främsta måtten 

inom denna kategori som företaget tittar på är intäkter och kostnader. Utfallet jämförs med 

budgeten av försäljning och kostnader och därefter görs en analys av eventuella avvikelser 

med ansvarig revisor. De kostnader som är störst för verksamheten och där VD känner 

störst behov att ha under kontroll är kostnader för råvaror och personal. Köksansvarig 

håller med om att kostnadskontrollen är väldigt viktig och påpekar att kostnaderna för 

råvaror och personalkostnader i förhållande till omsättningen, är det som har störst fokus. I 

köket jobbar de främst med att minska råvarusvinn, andel kasserade råvaror samt att inte 

ha onödig personal på plats. Det finns angivna mål inom detta som de jobbar mot och 

utfallet jämförs även mot tidigare månader och år. Att hela tiden ha så bra kontroll på 

antalet arbetande personal ser VD som problematisk. Det är svårt, säger han, att ha rätt 

mängd personal på plats i rätt tid i synnerhet som det är stora variationer på belastningen i 

restaurangen. Det är endast några få timmar varje kväll som mötet med kunden sker och 

det är då viktigt att ha tillräckligt med personal för att hålla den höga servicenivå som 

överensstämmer med företagets affärsidé. Rätt balans på denna punkt är svår att hitta och 

för det mesta tippar det över åt att fler anställda finns på plats än nödvändigt just för att 

garantera en hög servicekvalité. Men även om överbemanning och därmed ökade 

kostnader är en realitet för företaget så anser han att detta betalar sig i längden eftersom 

missnöjda kunder är en ännu större belastning. För även om kostnaderna är av yttersta 

betydelse så är både VD och köksansvarig överens om att nöjda kunder är det som i 

slutändan betyder mest.  

 

Företaget har gjort vissa försök till icke-finansiell prestationsmätning och VD har en 

positiv inställning till mått av denna typ. Det största hindret eller utmaningen säger han är 

avsaknad på rätt typ av verktyg för att implementera detta i den dagliga verksamheten. Att 

veta vad som ska mätas, hur det ska mätas och när det ska mätas är det som den största 

osäkerheten kretsar kring enligt både VD och köksansvarig. Han nämner att även om han 

via fackpress gör sitt bästa för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen, 

känner han inte till någon modell där detta på ett konstruktivt sätt skulle kunna bli ett sätt 

att jobba utifrån. Dessutom menar han att eftersom verksamheten består av tre olika 

enheter kan det vara svårt att hitta och arbeta fram en gemensam 

prestationsmätningsmodell för alla enheter och samtidigt för krångligt och tidsödande att ta 

fram separata modeller för varje verksamhet. I restaurangens verksamhet har vissa 
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spontana försök med icke-finansiell prestationsmätning gjorts. De har gjort undersökningar 

för att mäta hur nöjda kunderna varit vid besök. I fallet med kundundersökningar är detta 

något som restaurangen gjort i hopp om att få konstruktiv feedback från sina kunder om 

vad de varit nöjda med och eventuellt missnöjda med vid besöket. Det var också ett försök 

att få information om tendenser i någon riktning som att musiken ogillades av många eller 

om priserna på dricka ansågs vara för hög. VD säger att de som en morot för att få 

besökarna att vara med i undersökningen, lottat ut en middag bland de deltagande. Men 

han nämner att det finns en risk att lotta ut något vid kundundersökningar eftersom det kan 

göra respondenterna mer vänligt sinnade i hopp om att vinna priset. Resultatet av den 

senaste kundundersökningen visade att de hade en väldigt hög andel nöjda kunder. 

Formuläret var utformat så att kunderna betygsatte olika moment vid besöket på en 

femgradig skala där fem var bäst. Sammanställningen visade att kunderna gav den samlade 

bedömningen 4,7. Detta resultat var förstås smickrande säger VD men någon ytterligare 

bearbetning av materialet gjordes inte. Han säger att det endast blev en bekräftelse för dem 

om hur bra de även själv tyckte att restaurangen var. Kundundersökningar är inget som 

restaurangen jobbar frekvent med att undersöka. Anledningen till detta är att de tycker att 

den kontakt som uppstår på plats mellan anställda och kunder är tillräcklig för att få 

tillräcklig information om kundernas uppfattning vilket även bekräftas av köksansvarig. 

Om något inte är i sin ordning så kan personalen åtgärda det direkt. Denna typ av 

kommunikation, säger han, kan ha en baksida. En del av gästerna säger sig vara nöjda när 

de egentligen inte är det. Detta grundar sig i, tror VD, en konflikträdsla hos vissa och det är 

enklare och bekvämare att le och vara artig än att hamna i en konfliktsituation och 

uppfattas som en besvärlig kund. Sammantaget finns givetvis ett intresse för kundernas 

uppfattning och viljan att tillfredsställa dessa så bra som möjligt. Men trots att 

undersökningar gjorts via enkäter så väljer restaurangen att sköta det mesta av sin 

kundkontakt via de samtal som förs med gästerna på plats.  

 

Att mäta personalens prestationer är inget som restaurangen jobbar aktivt med. Även detta 

bekräftas av den köksansvarige som menar att det enda inom detta område som görs är att 

hela tiden försöka bli lite bättre på allt de gör. VD säger att det finns de i branschen som 

mäter den tid det tar från beställning till serveringen. På frågan om restaurangen mäter 

andel nöjda gäster per servitör säger han att det inte är något som mäts men att det skulle 

kunna vara en användbar metod för att utvärdera personalen. Att han personligen skulle 
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betygsätta de anställda ser han med viss skepsis på. Resultatet skulle kunna leda till 

missnöje hos de anställda om någon eller några får bättre betyg än andra. VD säger vidare 

att han gör sitt bästa för att få personalen att trivas och värdesätter en öppen och 

konstruktiv dialog med dem. Dialogen sker på daglig basis och involverar i stort sett alla 

anställda. Finns det några problem eller frågetecken från personalens sida så löses detta här 

i genom. Att länka samman aktiviteterna inom restaurangen är tänkt att ske via de 

planerade veckomöten som all personal ska delta i. I praktiken har det visat sig svårt att 

genomföra eftersom det är svårt att få alla anställda att delta i denna form av möte. Alla 

jobbar inte samtidigt, någon kan vara ledig eller sjuk eller så hinner någon inte vara med på 

ett personalmöte just då. Därför minskar VD:s möjlighet att konsekvent ge återkopplingar 

till de anställda om verksamhetens status. 

 

Utbildning och förnyelse inom företaget sker med hjälp av en viss andel 

kompetensutveckling. Restaurangen kompetensutvecklar delar av sin personal spontant 

utan någon fastställd plan vad kompetensutvecklingen ska leda till för specifikt mål. En 

anledning att andelen kompetensutveckling av de anställda är förhållandevis låg säger han 

har sin förklaring i dels höga kostnader för utbildningen men även att det kan vara riskabelt 

att utbilda någon som tre månader senare väljer att avbryta sin anställning. Däremot finns 

inget exakt schema för hur verksamheten utvecklas och inget mål om hur lång tid det ska ta 

från en idé att utvärderas och eventuellt bli verklighet. Av köksansvarig framkommer att 

menyn byts varannan månad i syfte att förnya sig. Men det är inget som ligger till underlag 

för någon form av mätning och processerna inom restaurangen har alltså ingen uttalat 

mätsystem. En modell för att förbättra processerna och även sporra personalen har använts 

vid något tillfälle. Denna visuella försäljningsstatistik som uppdaterades dagligen sporrade 

personalen att göra ett bättre jobb. Senaste året användes inte denna modell för det var 

ingen som hade tid att administrera det. 

 

Sammanfattningsvis använder sig restaurangen av främst finansiella prestationsmått. Det 

finns ett intresse för att även mäta icke-finansiella prestationer och försök har gjorts men i 

nuläget finns ingen exakt struktur för hur detta arbete kan utvecklas. Att sänka företagets 

kostnader genom högre effektivitet är det som den dagliga verksamheten lägger störst vikt 

på men att ha nöjda kunder är också viktigt för restaurangen. Enligt VD finns intresse för 

att utöka andelen mått men det finns en barriär då kunskapen om vad som ska mätas och 
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hur resultatet av mätningarna ska användas, i nuläget saknas. Som verksamheten sköts idag 

tas de flesta beslut på stående fot och baserar sig ofta på känsla och erfarenhet. 

 

4.3. Beskrivning av Företag C 
Företag C är en offentlig verksamhet som arbetar med vård-, handikapp- och äldreomsorg. 

Verksamheten har 2 900 anställda och utgörs utav 40 boenden. Verksamheten har idag 

ansvaret för ca 6 000 personer som är i behov utav någon form av omsorg, service eller 

tjänst. Det kan vara allt från särskilda boenden för äldre och handikappande eller personlig 

assistans till hemvård eller hjälp med städning och tvättning.    

 

1999 togs beslut om att verksamheten skulle använda sig utav balanserad styrning som 

plattform för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Anledningen till 

varför verksamheten använder sig av balanserad styrning är för att uppnå en 

verksamhetsstyrning som klarlägger vad organisation behöver fokusera på för att uppnå sin 

vision. Hela förvaltningen utgår från ett gemensamt styrkort men de bryter även ner det så 

att de fem olika enheterna har egna styrkort. Vid enheternas egna styrkort följer en del 

obligatoriska mätetal från det övergripande styrkortet med. Utöver de mätetalen får 

verksamheten sätta egna specifika mätetal samt att verksamheterna dessutom sätter sina 

egna perspektivmål. Styrkortet de använder sig av består av vision, prioriterade mål och 

prestationsmätning där de utgår från fyra perspektiv med mätetal. 

 

4.3.1. Prestationsmätning inom Företag C 
Huvudsyftet med deras prestationsmätning är att visa ett resultat för den politiska 

nämnden, kunder och invånare samt att förbättra verksamheten, enligt förvaltningschefen. 

Ekonomichefen menar även att syftet är att få veta vad som produceras och att kunna styra 

och fördela resurser dit de behövs på ett öppet, tydligt och effektivt sätt. Verksamhetens 

styrkort för prestationsmätningen är utformade med en handlingsplan för respektive 

mätetal inom de olika perspektiven (se bilaga 2). De fyra perspektiven som verksamheten 

utgår ifrån i arbetet med prestationsmätning, enligt de intervjuade, är ekonomi, 

medborgare/brukare, process/arbetssätt och framtid/utveckling. Utifrån de perspektiven 

eftersträvar verksamheten en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga mål samt mellan 

ekonomiska mål och verksamhetsmål. I styrkortet anges målvärde, mätmetod, mätområde, 
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hur ofta mätningen ska ske samt vem som ansvarar för mätning, sammanställning och 

uppföljning. Utifrån informationen som mätningen ger analyseras och värderas resultatet 

med hänsyn till om målen uppfyllts eller om de inte uppfyllts. Vad kommer att behöva 

göras för att de ska kunna uppnå målen samt hur kan de utveckla och förbättra arbetet är 

det som ligger till fokus när handlingsplaner läggs upp. Redovisningen av resultatet sker 

dels fortgående i en Excelmall under året dels i verksamhetsberättelsen.  

 

Av de fyra perspektiven verksamheten använder sig av tar tre ställning till icke-finansiella 

prestationer och mått. Medborgare/brukare är ett av dessa och utgångspunkten inom detta 

perspektiv är de förväntningar som ställs från medborgare, brukare och kunder på 

verksamheten och hur de uppfyller dem. Målet verksamheten har satt upp för detta 

perspektiv är att vård och omsorg ska präglas av värdighet, valfrihet och hög kvalité och 

mätningen av detta sker utifrån sex mätetal. Bland annat mäter de andel nöjda brukare, 

andel brukare som upplever ett gott bemötande samt andel brukare som är trygga med 

verksamhetens åtagande och målvärdet för dessa mått är 100 %. Mätningen av måtten sker 

på lite olika sätt. Bland annat sker det genom enkäter en gång per år. En annan metod som 

bedömer andel brukare med aktuell handlingsplan är mätning och kontroll genom 

förekommande dokumentationssystem som även det sker en gång per år. Sedan så utgår de 

även från klagomålshantering vilket myndigheten värderar en gång per år. Vid 

process/arbetssätt är utgången att utforma arbetssättet och processer för att på bästa sätt 

tillgodose medborgare/brukares behov. För att ta ställning till detta utgår de från fem 

mätetal där målen för mätetalen skiljer sig något. Ett är att frivilliga insatser ska 

uppmuntras vilket bland annat mäts genom antal aktivt frivilliga som genomgått 

förvaltningens frivilligutbildning men även antal träffpunkter som kommunen driver eller 

lämnar. Detta sker genom intern statistik en gång per år och målet är till exempel ökning 

med en träffpunkt per år. Annat de tar ställning till inom detta perspektiv är sjukfrånvaro 

och effektivt resursnyttjande. Sjukfrånvaron mäts dels utifrån genomsnittlig sjukfrånvaro 

per anställd där det uppsatta målet är 8 % och dels andel medarbetare med sjukfrånvaro 

mer än fyra tillfällen där det uppsatta målet är högst 18,5 %. Syftet med detta är att noga 

följa utvecklingen av frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för 

tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Effektiviteten gällande resursnyttjande mäts 

genom nyttjande av tillgänglig tid och där vill de ligga på 90 %. Utgångspunkten vid det 

tredje icke-finansiella perspektivet, framtid/utveckling, är verksamhetens förmåga att 
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förändras och förbättras för att möta framtida behov och förutsättningar. Vid mätning av 

framtid/utvecklingsmått använder verksamheten sig av sju olika mätetal. Bland annat ser 

de till andel medarbetare som erhållit demensutbildning inom ramen för kompetensstegen 

vilket utvärderas en gång om året utifrån intern statistik. Utöver det så ser de även till 

nyttjandegrad på dagverksamheterna, andel förebyggande resurser i förhållande till totala 

resurser etc. Målet med mätningen av framtid/utveckling är att skapa förutsättningar för 

hållbar utveckling, ge bättre stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet samt att 

demensvården utvecklas.  

 

Det fjärde perspektivet verksamheten arbetar med i sin prestationsmätning är ekonomi, det 

vill säga finansiellt perspektiv. Utgångspunkten är uppdragsgivarens krav på 

resurseffektivitet i verksamheten och att ha en god ekonomisk hushållning. Det som 

kontrolleras och mäts är avvikelse mot budget vilket sker varje månad och vid boksluten 

var fjärde månad. Det värde som anses vara OK är en differens på +/- 0,5 %. Utifrån 

resultaten som de finansiella mätningarna avger läggs det upp handlingsplaner för att få 

verksamheten i ekonomisk balans om det behövs och det främsta ansvaret för detta har 

enhetscheferna.       
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5. Analys 
 detta kapitel redovisas analysen som är gjord med utgångspunkt från det insamlade 

materialet och den redovisade teorin. Utifrån problematiken som finns så tar analysen 

ställning till forskningsfrågorna och de olika företagen användning av prestationsmätning. 

Dels jämförs företagen med varandra och dels jämförs den insamlade empirin med de 

valda teorierna för att finna mönster, samband och problem kring undersökningens ämne.  

 

5.1. Inledning 
Inledningsvis görs en återkoppling till de tre forskningsfrågor som uppsatsen baseras på. 

Med dessa som grund ska läsaren få en förståelse vad som framkommit vid jämförelsen av 

de valda teoridelarna avseende prestationsmätning och resultatet av det empiriska 

materialet. Analysen tar sin början i vikten av prestationsmätning hos företag där service är 

en stor del av verksamheten. De teorimodeller som uppsatsen vilar på avser själva kärnan i 

prestationsmätningens betydelse i allmänhet och vikten av en balanserad 

prestationsmätning i ett serviceföretag i synnerhet. Analysen ska visa i vilken utsträckning 

som förståelsen och användningen av prestationsmått uppvisar i de undersökta företagen. 

Analysen ska ge svar på om relevanta prestationsmått används i de undersökta 

serviceverksamheterna och om det finns en fungerande tanke bakom den 

prestationsmätning som används. Slutligen avhandlar analysen hur resultaten av 

prestationsmåtten analyseras och används för framtida styrning av verksamheten. Syftet 

med analysen är att den ska mynna ut i svaret på de aktuella frågeställningarna samt en 

slutdiskussion.  

 
 

 

 

 

5.2. Olika perspektiv på prestationsmätning 
De tre undersökta verksamheterna jobbar alla i nära relationer med sina kunder och 

härigenom uppstår nya ”sanningens ögonblick” frekvent. Kvaliteten på service kan enligt 

Grönroos ses som en tydlig koppling från samspelet och resultatet av de aktiviteter som 

finns inom företaget. Därför är det motiverat att undersöka vilka delar av prestationerna 

I

Hur går företagen tillväga i  
mätningen av prestationer 
och hur går de vidare med 
resultatet? 

Vilka prestationsmått 
används  
inom serviceinriktade 
företag? 
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som påverkar servicekvaliteten i de olika verksamheterna. Två av de undersökta företagen 

(Företag A och C) är verksamma inom vård- och omsorgsbranschen medan det tredje 

(Företag B) finns inom restaurangbranschen. Även om dessa två branscher vid en första 

anblick kan står långt ifrån varandra så finns det en tydlig koppling inom ämnet service. 

Skapandet och leveransen av service till respektive kunder/brukare är en betydande del av 

de olika verksamheterna. För att detta arbete ska bli framgångsrikt blir prestationsmätning 

en väsentlig del för att kunna avgöra om skapandet och leveransen av service fungerar 

tillfredsställande. En viktig ståndpunkt i prestationsmätningen är en balanserad mätning 

som kan hålla ihop verksamhetens olika delar och generera bästa möjliga värde för 

kunderna.56  

 

Den stora skillnaden i användningsområde är att de två företagen inom vård- och omsorg 

använder sig av en bredare modell av prestationsmätning. Förutom de traditionsenliga 

finansiella prestationsmåtten ges större utrymme åt de icke-finansiella måtten inom de 

vårdbaserade verksamheterna. Enligt både Meyer och Olve et al. har det blivit vanligare att 

mäta icke-finansiella aspekter inom olika verksamheter57. Den främsta förklaringen är att 

den traditionella ekonomistyrningen som baserades på finansiella prestationsmått var 

anpassad för mogna produkter utan hög förändringstakt. I takt med att förändringar blivit 

allt vanligare och numera sker i snabbare takt, har nya tankesätt inom området 

prestationsmätning uppstått. Företag A och C använder sig av balanserad 

prestationsmätning där de icke-finansiella prestationerna har stor betydelse. Företag C har 

en tydlig arbetsmodell och utformar sin verksamhet utifrån Kaplans och Nortons modell 

”The Balanced Scorecard”. I Företag C arbete innebär det mätning av prestationerna 

utifrån finansiella resultat, medborgare/brukares uppfattning, hur process/arbetssätt 

fungerar och slutligen hur prestationerna runt framtid och utveckling ser ut. Företag A 

använder sig av samma grundtänkande i prestationsmätningsavseende, men jobbar inte 

uttalat med ”The Balanced Scorecard”. Arbetssättet kan i viss mån antas vara det samma 

då syftet med deras prestationsmätning är att mäta rätt saker och utifrån detta ge ett 

underlag för hur verksamheterna kan förbättras. Perspektiven Företag A utgår ifrån är 

framförallt finansiellt, kvalité och kund men de tar även hänsyn till nöjdhet och 

sjukskrivningar bland personalen. Företag B utgår inte från någon modell för att 

                                                 
56 Anthony & Govindarajan 2007; Kaplan & Norton 1999; Smith 2005 
57 Meyer 2002, sid. 19; Olve et al. 1997, sid. 26 
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kontrollera icke-finansiella prestationer och de gör inte samma koppling mellan 

prestationerna i de olika delarna i verksamheten. De prestationsmätningar som utförs 

utöver de finansiella måtten följer ingen tydlig linje och har hittills inte varit något som 

prioriterats. Området har dock berörts genom enstaka kundundersökningar men eftersom 

företaget inte har någon konsekvent användningsmodell för detta där även uppföljning av 

resultatet inkluderas, kan det inte anses vara en tillförlitlig metod att mäta andelen nöjda 

kunder. Att mäta en prestation genererar mindre värde för den framtida verksamheten om 

historiska jämförelsetal eller önskemål om framtida mål saknas. 

 

Den form av prestationsmätning som används av alla tre verksamheter, ligger inom den 

finansiella delen. Den finansiella genomgången av verksamhetens historik genererar 

information om verksamhetens hälsotillstånd mätt i kronor och ören. Att mäta detta är en 

viktig del av de tre företagens eftersom effektiv resurshantering ses som grunden för att 

sköta den löpande verksamheten. Undersökningsmaterialet visar att de mått som ses som 

viktigast att undersöka hos alla tre verksamheter ligger inom intäkts- och kostnadssidan. 

Gemensamt för de tre är att det årligen fastställs en budget om önskemålen för kommande 

verksamhetsårs ekonomiska utveckling. Genom att titta på det faktiska utfallet får 

företagen fram siffror om de historiska prestationerna motsvarar de uppsatta målen för den 

föregående budgetperioden. Det finns två saker som skiljer sig åt hur de två vårdföretagen 

och restaurangföretaget tar fram och använder sig av dessa siffror. Företag A och C gör 

dessa mätningar på månadsbasis medan Företag B gör det på årsbasis. Även uppföljningen 

av siffrorna skiljer sig åt. Företag A och C analyserar eventuell differens och agerar i syfte 

att komma närmre uppsatta mål i framtida mätningar. Företag B använder sig av en enklare 

modell där förvisso eventuella differenser konstateras och analyseras men inte utgör 

samma grund för framtida planeringsarbete. Att göra tätare analyser som A och C gör 

medför en större övervakning av oplanerade differenser samt ett bättre underlag för snabba 

åtgärder. 

 

5.2.1. Icke-finansiella måtten 
Av de icke-finansiella måtten är kund-/brukarnöjdheten det nyckeltal som är gemensamt 

för de två omsorgsverksamheterna. Enligt Meyer handlar mätningen av icke-finansiella 
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prestationer om att mäta saker som kommer att påverka den framtida ekonomin58. Att 

exempelvis mäta andelen nöjda kunder ska ge svar på om verksamheten lyckats nå de 

uppsatta målen inom denna prestation. Detta resultat blir då utgångspunkten för det 

fortsatta arbetet där verksamheten ska formas för att bli ännu bättre i framtiden. Men det är 

viktigt att förbättringar av icke-finansiella prestationer inte sker på bekostnad av andra. Att 

exempelvis höja andelen nöjda kunder genom att öka arbetsbelastningen för personalen 

kan på lång sikt få motsatt effekt. Båda omsorgsverksamheterna har stort fokus på att 

genom ständiga förbättringar tillfredsställa sina kunder men även anställda och personalen. 

Eftersom Företag A och C använder sig av mer definierade styrkort finns det fler 

värdemätare som påverkar det som ligger till grund för hur nöjda kunderna är. 

Regionchefen på Företag A menade till exempel att de mäter allt som kan påverka hur 

kunder, brukare och anhöriga uppfattar och upplever situationen eller samarbetet med 

företaget. Till exempel kontrollerar och mäter de hur brukare/anhöriga upplever kvalitén på 

vistelsen och maten men även hur de uppfattar bemötandet och respekten från de anställdas 

sida. Företag C utgår också från hur de uppfyller de förväntningar som ställs på dem vid 

mätning av nöjdheten bland kunder, medborgare och brukare och de använder sig av fem 

olika mått. Till exempel andel nöjda brukare, andel brukare som upplever ett gott 

bemötande samt andel som är trygga med deras åtagande.  

 

Andra icke-finansiella prestationer och mått som används inom omsorgsföretagen är de 

interna processerna, personalmått samt vidareutbildning och utveckling. Företag C utgår 

från att på bästa sätt tillgodose detta efter medborgare och brukares behov samt förmågan 

att förändras och förbättras för att möta framtida behov. Vid mätning och kontrollering av 

processer och arbetssätt så utgår de från fem mätetal, till exempel antal träffpunkter som 

kommunen driver eller lämnar ifrån sig och antal aktivt frivilliga som genomgått 

förvaltningens frivilligutbildning. Även om mätning av de interna processerna inte var 

något som kontaktpersonerna inom Företag A poängterade att de mäter så framgick det att 

de har en processkontrollerade mätning. Genom att de anställda inom hemtjänsten ska följa 

ett förutbestämt schema så kontrolleras att de inte lägger för mycket tid på respektive 

uppdrag. Mätning av framtid/utveckling inom Företag C sker genom att bland annat mäta 

andel medarbetare som erhållit viss utbildning och andel förebyggande resurser i 

förhållande till totala resurser. 
                                                 
58 Meyer 2002, sid.107 
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I ”The Balanced Scorecard” är ett av perspektiven lärande- och utvecklingsrelaterade 

prestationsmått. Det perspektivet behandlar de immateriella tillgångarna där medarbetarna 

bland annat ingår. Personalrelaterade mått är något som de båda omsorgsföretagen 

använder sig av. Däremot ser Företag C som utgår från ”The Balanced Scorecard” sina 

personalrelaterade mått, vilka grundar sig på sjukskrivningar, till perspektivet 

process/arbetssätt. Företag A mäter även sjukskrivningar bland personalen samt att de 

mäter personalnöjdhet. Företag B har också intresse av andelen nöjda kunder men 

använder inga konsekventa mätverktyg för att kontinuerligt undersöka saken. Deras 

uppfattning är att om något missnöje uppstår har de möjlighet att rätta till saken direkt på 

plats och att nöjda kunder skapas genom den filosofin. En kompetent och motiverad 

personal bidrar till att servicen förmedlas med en hög kvalité. Det gör det således centralt 

att kontrollera för företagen om de ska kunna bibehålla en relation till kunderna.  

 

Sammantaget kan sägas att alla tre företagen har en filosofi där prestationsmätning är en 

del av verksamheten men användningsmodellen skiljer sig åt. Företag A och C styr sin 

verksamhet mer i enhet med uppsatta mål som via mätningar av relevanta prestationer 

formar framtida utformning av verksamheten. Prestationsmåtten som används är noga 

utvalda och har som huvudsyfte att ge svar på om verksamheten bedrivs på ett sådant sätt 

att rätt kundvärde levereras utifrån de uppsatta visionerna. Företag B använder en mer löst 

sammansatt del prestationsmått och har inte samma strukturerade modell när det gäller 

arbetsmetodiken kring dessa. Främst saknas en kontinuerlig modell inom de icke-

finansiella måtten eftersom måltal av prestationer inom detta område inte existerar. Att 

hänga upp för mycket kring enbart finansiella mått riskerar att få negativa konsekvenser 

inom området nöjda kunder. Att stirra sig blind på kostnadseffektivitet genom att öka 

belastningen på personalen eller kvaliteten på råvarorna sänks, kan bli en ineffektiv strategi 

på lång sikt.  

 

5.3. Serviceinriktad utveckling baserad på prestationsmått 
Motivet för att ha uttalade och precisa mål för var verksamheten ska befinna sig i 

framtiden, är att kunna säga hur dessa framtida mål ska uppnås. Finns det ingen klar 

modell för vart verksamheten vill befinna sig i framtiden är förutsättningarna betydligt 
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sämre att förstå inom vilka områden som verksamheten måste bli bättre. De tre undersökta 

verksamheterna har alla sin egen modell för hur specifika prestationer ska mätas och hur 

resultatet ska analyseras. Att basera företagets framtida utveckling med utgångspunkt från 

framtagna värden, är framför allt vanligt i de två vårdbaserade verksamheterna. Framför 

allt i Företag C handlar det om att nå en balans mellan kort- och långsiktiga mål samt 

ekonomiska mål och verksamhetsmål. Här agerar mätningarna det underlag som därefter 

ligger till grund för hur den framtida verksamheten ska formas. Denna struktur är tydlig 

och konsekvent och det verktyg som är avgörande för dessa verksamheters möjlighet att 

utvecklas positivt. Företag B har en mindre förfinad modell prestationsmått vilket leder till 

mindre möjlighet att via dessa utforma framtida verksamhet. Rätt sätt att bemöta kunder, 

uppskattade processer inom verksamheten samt andel utveckling och lärande är alla tre 

viktiga för en att främja en serviceinriktad utveckling hos alla tre verksamheter men 

Företag B är de som främst understryker en viss osäkerhet i hur detta kan göras på bästa 

sätt. 

 

Sammanfattningsvis hamnar betoningen på att prestationsmätningens främsta syfte är att 

vara underlag då framtida aktiviteter planeras. Men förutsättningen för att dessa mätningar 

ska kunna agera som just ett sådant underlag är att verksamheten hela tiden jobbar och 

utvecklar sina framtida mål. 

 

5.4. Mätningsmetoderna 
Företag A använder sig av ett oberoende undersökningsföretag vid prestationsmätning där 

de svarande är anonyma. Det sker en gång om året då ett formulär skickas till brukare, 

kunder och anhöriga medan ett annat formulär skickas till de anställda. Sedan 

sammanställs det som mäts och då har företaget satt upp olika målsättningar. Mätningarna 

av det som grundar sig på brukarna, kunder och anhöriga har de som mål att 80 % ska vara 

nöjda med. Målsättningen med personalnöjdheten är 85 %. Utöver det så har enhetschefer 

ett regelbundet ansvar för att kontroll och mätningar sker inom enheterna. En gång i 

månaden har de ett enhetsmöte där de går igenom prognoser, följer upp de finansiella 

resultaten samtidigt som synpunkter på kvalitén tas upp. Företag C har också i sitt styrkort 

satt upp syfte och målvärden med prestationerna. Till exempel är målet med andel nöjda 

och trygga brukare 100 %. Företag C använder sig också av enkäter som skickas ut till 

medborgare, brukare och kunder en gång om året samtidigt som de tar ställning till 
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klagomålshantering. Mätningar om kundnöjdhet via enkäter har även provats hos Företag 

B men inte genererat samma intresse som ett verktyg att mäta kundnöjdheten. Den främsta 

förklaringen är att de inte sett någon användbar metod att gå vidare med resultaten. 

Samtidigt kan denna enklare modell av prestationsmätning ha sin grund i den problematik 

som Hallin och Kastberg nämner. Finns inte rätt förutsättningar för att utarbeta relevanta 

mätbara mål kan svårigheter finnas för verksamheten att implementera ett bredare 

användningsområde för prestationsmätningar. Mätning och kontrollering av de andra icke-

finansiella måtten inom Företag C sker genom olika metoder. De har ett 

dokumentationssystem samt intern statistik som de bedömer en del av sina prestationer 

utifrån, till exempel hur stor andel brukare som har en aktuell handlingsplan. Utöver det så 

ser de till resurs- och nyttjandegrad av olika verksamheter och prestationer inom företaget. 

Mätningen av de finansiella resultaten sker i alla verksamheter genom jämförelser med 

budget och med tidigare års resultat.  

 

Den informationen som prestationsmätningen utmynnar i analyserar och värderar Företag 

C. De utgår från om de har uppfyllt målen eller inte uppfyllt målen de satt upp för de olika 

mätningarna. Utifrån det så lägger de upp planer på hur de kan utveckla och förbättra 

arbetet eller vad som behövs göras för att i framtiden uppnå uppsatta mål. Företag A 

utvärderar och analyserar inte i samma utsträckning som Företag C. De går bara vidare vid 

behov såsom avvikande resultat då de utformar direkta insatser. Till exempel införde 

Företag A veckorapporter efter 2007 års sämre finansiella resultat för att således förstärka 

kontrollen av de finansiella prestationerna. Vid sämre eller avvikande resultat när det gäller 

kvalité- och kundmått så har Företag A möte med involverade individer och lägger upp en 

handlingsplan för att komma till rätta med varför det blivit så och hur de ska agera för att 

förändra det. Företag B som främst mäter finansiella prestationer har ingen uttalad modell 

för hur oönskade utfall kan förbättras.  

    

5.5. Prestationsmätningens effekter på servicekvalité 
Företag A och C arbetar efter en strukturerad styrningsmodell för att balansera alla delar i 

verksamheten så optimalt som möjligt och utifrån detta skapa en hög servicenivå till sina 

kunder. De har valt ett tillvägagångssätt där alla delar av verksamheten ses som beroende 

av varandra. Så i enlighet med resonemanget som Grönroos för, om att alla delar inom 
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verksamheten måste vara serviceinriktade59, så har Företag A och C ett rimligt underlag för 

att generera en hög servicenivå. De undviker härmed att hamna i den onda cirkel som 

Grönroos skriver om som beskriver riskerna med att fokusera på fel mått inom 

verksamheten. Risken vid en alltför hög kostnadsfokusering är att göra allt för att spara in 

på resurserna, vilket leder till att personalen som får mindre tid över åt kunderna som i sin 

tur upplever sämre servicekvalitet. Kastberg och Hallin menar att 

prestationsmätningssystem inte enbart innebär fördelar. De delar av verksamheten som 

hamnar i fokus kan överskugga andra viktiga delar vilket kan leda till negativa 

konsekvenser. Att mäta något bara för att det går att mäta leder således inte automatiskt till 

att verksamheten fungerar bättre ur ett serviceperspektiv. 

 

Företag A och C jobbar utifrån att mäta så relevanta prestationer som möjligt i avseende att 

analysera den totala verksamheten och dra lärdomar utifrån resultaten. Vid avvikelser 

upprättas en handlingsplan för de delar som faller utanför målsättningen för att bättre 

kunna möta framtida prestationsmål. Mätningen handlar om att lära för framtiden. Att inte 

enbart mäta finansiella prestationer är alltså viktigt. De ser klara samband mellan 

personalens välbefinnande och med vilken kvalité som de interna arbetsprocesserna utförs. 

För att nå framgång i detta arbete motiverar de sin personal genom regelbunden 

vidareutveckling. Företag A och C uppvisar således en hög förståelse för att likt Kaplan 

och Nortons modell ”The Balanced Scorecard” knyta ihop de olika verksamhetsdelarna 

och genom frekventa mätningar av relevanta prestationer skapa förutsättningar för att hela 

tiden undersöka vad som går att göra bättre.  

 

Företag B har inte denna tydliga samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna. De 

baserar ofta sina beslut på egna värderingar och genom den historiska erfarenhet av 

branschen som de besitter. Att kunna analysera och utvärdera den kvalité som kunden 

upplever, anser de låter sig bäst göras vid de tillfällen då sanningens ögonblick inträffar. 

Att inte uppmärksamma den påverkan som arbetsprocesser och personalens agerande ger 

kan få negativa konsekvenser. Olve med flera påpekar vikten av att balanserade 

prestationer inom den löpande verksamheten är ett värdefullt verktyg för att bygga intern 

förståelse för företagets situation. Att göra målen mer konkreta för verksamhetens 

medarbetare ökar motivationen och höjer viljan för förändringar.  
                                                 
59 Grönroos 2000 
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre verksamheter har en tydlig förståelse för att 

prestationerna påverkar den servicekvalitet som uppnås. Allra tydligast syns detta hos 

verksamhet A och C som har stort fokus även på de icke-finansiella delarna av 

verksamheten. De är införstådda med att även olika processer samt personalens lärande 

och utveckling återspeglas i den grad av servicenivå som uppnås. Verksamhet B har inte 

samma modell i grunden för sin utveckling och förbättring av sin servicekvalitet utan ser 

att detta mycket väl kan skapas via erfarenhet, närhet till kunden och fingertoppskänsla. 

Detta kan mycket väl vara en bra grund för att förstå kunderna men risken finns samtidigt 

att de missar hur sambandet mellan de olika delarna inom verksamheten tillsammans kan 

formas i syfte att dra bäst nytta av varandra. 
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6. Slutsats 
 et avslutande kapitlet tar upp vilka slutsatser som kan dras av analysen från 

insamlad empiri och vilka reflektioner som uppstod. Kapitlet avslutas med att ge 

förslag på fortsatt forskning inom prestationsmätning.  

 

6.1. Slutdiskussion 
Det har visat sig vara otillräckligt att enbart använda sig av finansiella 

prestationsmätningar eftersom det inte kan ge några indikationer om framtiden. Därför har 

icke-finansiella prestationsmätningar inom företag blivit en allt viktigare ingrediens för att 

stärka både interna och externa prestationer. Att inse vikten av hur verksamhetens olika 

delar interagerar tillsammans är viktigt för att skapa konkurrensfördelar på lång sikt. Där 

det har visat sig finnas stor skillnad på olika företag. Det handlar om olika branscher, olika 

kompetens, olika former av ägandeskap samt olika storlek på företagen. Men trots 

skillnader har de en sak gemensamt nämligen att driva verksamheten framåt och på så vis 

göra ägare, uppdragsgivare, personal och kunder nöjda. Inte minst kunderna har en 

avgörande betydelse för ett företags överlevnadsförmåga Men att generera nöjda kunder är 

svårare om personalen inte känner tillfredsställelse liksom att det är svårt att förändra 

arbetsprocesser om personalen inte har rätt kompetens. Marknaden idag präglas av 

servicetänkande och många företag är idag leverantörer av service. Det kan handla dels om 

renodlade tjänsteföretag och dels om företag som har service som en kompletteringstjänst 

till en produkt.  

 

I de tre undersöka företagen, som alla är leverantörer av service, syns ett tydligt intresse för 

att hitta och mäta relevanta prestationer inom verksamheten. Två av de tre undersöka 

verksamheterna, som båda återfinns inom omsorgsbranschen, har ett mycket tydligt 

angreppssätt på detta. Riktlinjer samt en struktur för att tillgripa åtgärder, har arbetats fram. 

Därmed finns en förståelse för hur olika delar påverkar varandra och vikten av att 

samspelet däremellan ständigt utvärderas samt förbättras i de fall det behövs. Deras 

huvudsyfte med att ha en balanserad prestationsmätning är för att se vad som fungerar bra 

och vad som fungerar mindre bra och utifrån den informationen utforma den framtida 

verksamheten. I den tredje verksamheten som också är den klart minsta av de tre finns ett 

tydligt intresse av prestationsmätning men långt ifrån samma arbetsmodell som i de två 

D 
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förstnämnda företagen. Utifrån jämförelse mellan de tre företagen och vald teori har vi 

kunnat urskilja dessa slutsatser som påverkar hur företagen arbeta med prestationsmätning. 

 

Att använda sig av prestationsmätning har i de tre olika företagen visat sig användas i olika 

utsträckning. Huvudanledningen till detta härleds främst till företagets storlek. Företags 

storlek är den mest avgörande aspekten för användningen av prestationsmätning. Att arbeta 

med prestationsmått inom verksamheten kräver tydlig relevans samt tillräckliga resurser. 

Inom ett mindre företag finns närmre kontakt mellan alla olika nivåer och anställda inom 

företaget. Ju större ett företag är desto komplexare är också sammansättningen av de olika 

funktionerna och nivåerna inom företaget. Valet av vilka mått företagen använder är viktigt 

då, rätt prestationsmätning kan påverka servicen positivt och ge ökad insyn, engagemang, 

påverkan samt en ökad förståelse för verksamheten. Ett tydligt exempel på detta är att 

jobba med visuell prestationsmätning där medarbetarna får ett konkret bevis för utförda 

prestationer.  Väljer företaget fel prestationsmätning kan detta istället leda till missnöje hos 

personalen och att det känner sig överkontrollerade. Därför är det viktigt att ledningen 

förankrar nyttan med prestationsmåtten.  

 

Vilka prestationsmått som ska gälla inom verksamheten baseras på om företaget är privat 

eller om verksamhet är offentlig. Privata företag måste ha en hårdare kontroll på de 

ekonomiska måtten för att lyckas gå med vinst, medan en offentlig verksamhet endast 

behöver kontrollera att kostnaderna inte går över budget. Då det privata aktörerna inom 

hälsosektorn utför likvärdiga tjänster som skattefinansierade företag men med ett 

vinstintresse spelar de icke-finansiella måtten en stor betydelse för företagets rykte och 

framtid. De är beroende av att kunder, anhöriga och brukare är nöjda med det 

tjänsteerbjudandet som ges.  

 

Det är en sak att mäta och jobba med prestationsmätning, men en helt annan sak att veta 

hur verksamheten skall gå vidare med resultatet. Detta kan bero på att det inte finns så 

mycket kritik mot användandet av prestationsmätning inom litteraturen. Att hitta samband 

och mäta olika prestationer har blivit ett modernt sätt att leda och utveckla företag. Men 

samtidigt som balanserad prestationsmätning kommit att kallas den största revolutionen 

inom företagsledning de senaste 75 åren så medför detta tankesätt även risker. Att hitta 

samband mellan olika verksamhetsdelar är inte lika enkelt i praktiken. Forskning har visat 
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att sambandet mellan olika företagsfunktioner inte alls har den naturliga koppling som 

teorin ibland vill göra gällande. Dessutom är det vanligt att valet av prestationer som mäts 

är godtyckligt valda eftersom det är svårt att bevisa varför ett prestationsmått är bättre än 

något annat. 

 

6.2. Rekommendationer 
Genom att kontrollera och föra statistik över historiska händelser går det att skaffa sig en 

realbild över hur en likvärdig situation kan te sig och utifrån detta planera hur många 

anställda som behövs för att kontrollera samt bibehålla en hög kvalité med nöjda kunder. 

Detta i kombination med regelbundna personalmöten skulle minska risken för 

överbemanning och göra det möjligt för den ansvarige för verksamheten att lägga den tiden 

på att kontrollera och göra uppföljningar på prestationsmåtten. Svårigheterna med att mäta 

icke-finansiella mått beror på brister i att samla in och sammanställa materialet. För att ge 

aktuell information och föra vidare kunders önskemål bör detta noteras efter varje avslutat 

arbetspass och sammanställas i slutet av månaden.  

 

6.3. Vidare forskning 
 

 Ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att titta närmare hur väl det går att skapa 

en fungerande modell för små företag med serviceinriktad verksamhet. Detta 

grundas på indikationer att mindre företag ser den egna kunskapen som tillräckligt 

för att fatta beslut om verksamhetens utveckling samt att attityden är att dagens 

modell tar för mycket tid. Att hitta resurserna som krävs för detta arbete kan vara 

en tröskel för mindre företag. Men om nyttan med ett tydligt 

prestationsmätningssystem kan bevisas i ett långsiktigt perspektiv, borde det också 

öka intresset. 

 

 Ett annat förslag är att undersöka hur väl verksamheter tar till vara på den 

information som samlas in och hur de går vidare med materialet i ett bredare och 

mer långsiktigt perspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
Bakgrundsfrågor 

1.) Vilken befattning och ansvarsområden har Du inom företaget? 
2.) Hur länge har Du haft din nuvarande befattning inom företaget? 
3.) Vad har Du för utbildning/examen? 
4.) Hur arbetar Ni med att mäta de olika prestationerna inom er verksamhet? 
5.) Använder Ni det balanserade styrkortet eller har Ni någon annan modell som 

utgångspunkt vid prestationsmätning? 
6.) Har någon/några prestationskategorier större betydelse än andra? 
7.) Vilket är det huvudsakliga syftet med prestationsmätningen? 

 
Prestationsmått 
 
Finansiella mått   

1.) Vilka finansiella mått mäts? 
2.) Hur går Ni tillväga för att mäta dessa mått? 
3.) Finns det några uppsatta prestationsmål för måtten? 
4.) Hur går Ni vidare med resultaten av de finansiella måtten? 
5.) Hur frekvent följer ni upp resultaten av dessa mätningar? 
6.) Vad är det mest problematiska med mätning av dessa mått? 

 
Kunder och kvalité   

1.) Vilka kund- och kvalitetsrelaterade mått mäts? 
2.) Hur går Ni tillväga för att mäta dessa mått? 
3.) Finns det några uppsatta prestationsmål för måtten? 
4.) Hur går Ni vidare med resultaten av dessa mått? 
5.) Hur frekvent följer ni upp resultaten av dessa mätningar? 
6.) Vad är det mest problematiska med mätning av dessa mått? 

 
Lärande och utveckling  

1.) Vilka lärande – och utvecklingsrelaterade mått mäts? 
2.) Hur går Ni tillväga för att mäta dessa mått? 
3.) Finns det några uppsatta prestationsmål för måtten? 
4.) Hur går Ni vidare med resultaten av dessa mått? 
5.) Hur frekvent följer ni upp resultaten av dessa mätningar? 
6.) Vad är det mest problematiska med mätning av dessa mått? 

 
Processer  

1.) Vilka processrelaterade mått mäts? 
2.) Hur går Ni tillväga för att mäta dessa mått? 
3.) Finns det några uppsatta prestationsmål för måtten? 
4.) Hur går Ni vidare med resultaten av de processrelaterade måtten? 
5.) Hur frekvent följer ni upp resultaten av dessa mätningar? 
6.) Vad är det mest problematiska med mätning av dessa mått? 
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Bilaga 2 – Företag C:s styrkort 
 

Perspektiv Perspektiv
mål 

Mätetal Syfte Mätning - 
hur och när

Målvärd
e 

Var mäter 
vi  

Ansvar för 
mätning  
och rapportering 

Ekonomi Ekonomi i 
Balans 

Avvikelse mot 
budget 

God ekonomisk 
hushållning 

Mäts i 
ekonomisyst
emet 
varje tertial 

0-
budget.
Diff på 
+/- 0,5%
är Ok 

Äldreomsor
g 
LSS 

Ekonomichef 

Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Genomsnittlig 
tid från 
beslut till 
verkställighet i 
vårdboende 

Följa ledtider. 
Praxis säger att 
verkställighet ska 
ske inom 3 
månader 

Mäts i 
Procapita  
varje tertial 

< 90 
dagar 

Äldreomsor
gens 
Vårdboende 
Externa 
utförare 

Myndighetschef 
SoL 

Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Genomsnittlig 
tid från 
beslut till 
verkställighet i 
Bostad med 
särskild 
service för 
vuxna 

Följa ledtider.  
Praxis säger att 
verkställighet ska 
ske inom 6 
månader 

Mäts i 
Procapita  
1 gång per 
år 

< 180 
dagar 

LSS -  
Bostad med 
särskild 
service för 
vuxna 

Verksamhetschef 
LSS 

Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Andel brukare 
med  
aktuell 
handlingsplan 

Det framgår i 
SoL,  
LSS samt 
socialstyrelsens 
författningssamli
ng att 
omvårdnads- 
insatser ska 
sammanfattas i 
en handlingsplan

Mäts i 
förekomman
de 
dokumentati
onssystem 
1 gång per 
år 

100% Äldreomsor
g 
LSS 
Externa 
utförare 

Myndlíghetschef 
SoL 
Verksamhetschef 
LSS 
Enhetschef särskilt 
boende. 

Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Andel brukare 
som upplever 
ett gott 
bemötande 

Brukarna ska 
upp- 
leva ett gott 
bemötande från 
den personal de 
kommer i kontakt 
med 

Myndighete
ns 
värdering 
1 gång per 
år 

100% Hemvård Myndighetschef 
SoL 

Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Andel brukare 
som är trygga  
med vårt 
åtagande 

Brukarna ska 
vara  
trygga i sin 
förvissning att de 
får det stöd de 
har behov av 

Myndighete
ns 
värdering  
1 gång per 
år 

100% Hemvård Myndighetschef 
SoL 
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Medborgare/ 
brukare 

Vård och 
omsorg  
ska präglas 
av  
värdighet, 
valfrihet 
och hög 
kvalitet 

Andel nöjda 
brukare 

Brukarna  ska 
vara  
nöjda med de 
insatser de får, 
hur insatserna 
utförs samt att 
de har inflytande 
över insatsernas 
utförande 

Enkäter 
1 gång per 
år 

100% Äldreomsor
g  
LSS 
Externa 
utförare 

Områdeschefer 
Verksamhetschef 

Arbetssätt/ 
process 

Frivilliginsat
ser  
uppmuntras 

Antal aktiva 
frivilliga  
som 
genomgått 
förvaltningens 
frivilligutbildnin
g ska inte  
minska 

Förebygga 
ohälsa  
hos såväl 
brukare som 
frivilligmedhjälpa
re 

Intern 
statistik  
1 gång per 
år 

120 st Äldreomsor
g 

Stabschef 

Arbetssätt/ 
process 

Frivilliginsat
ser  
uppmuntras 

Antal 
träffpunkter 
som  
kommunen 
driver eller 
lämnar 
ekonomiskt 
bidrag till  

Främja social  
samvaro samt 
förebygga ohälsa 
hos äldre 

Intern 
statistik  
1 gång per 
år 

Ökning 
med  
1 
träffpun
kt per år

Äldreomsor
g 

Ekonomichef 

Arbetssätt/ 
process 

Sjukfrånvar
on ska  
minska 

Genomsnittlig 
sjuk- 
frånvaro per 
anställd 

Statistik från 
KSF 
varje tertial 

8,00% Äldreomsor
g 
LSS 

Personalchef 

Arbetssätt/ 
process 

Sjukfrånvar
on ska  
minska 

Andel 
medarbetare 
med 
sjukfrånvaro 
mer än fyra 
tillfällen (TIM) 

 
Noga följa 
utvecklingen av 
frågor som rör 
skyddet mot 
ohälsa och 
olycksfall samt 
verka för 
tillfredsställande 
arbetsmiljöför- 
hållanden  

Statistik från 
KSF 
Varje tertial 

18,50% Äldreomsor
g 
LSS 

Personalchef 

Arbetssätt/ 
process 

Effektivt 
resurs- 
nyttjande 

Nyttjande av 
tillgänglig  
tid  

God ekonomisk 
hushållning 

Medvind 
Varje tertial 

90% Äldreomsor
g 
LSS 

Ekonomichef 

Framtid/ 
utveckling 

Demensvår
den ut- 
vecklas 

Andel 
medarbetare  
som erhållit 
demensutbildni
ng inom ramen 
för 
kompetensste
gen 

Öka 
medarbetarnas 
kompetens inom 
demensvård 

Intern 
statistik  
1 gång per 
år 

 
100%  

Äldreomsor
g 

Stabschef 

Framtid/ 
utveckling 

Bättre stöd 
till an- 
höriga som 
vårdar 
närstående 
i hemmet 

Andel 
förebyggande  
resurser i 
förhållande till 
totala resurser 

Fler insatser som 
inte är 
biståndsprövade 

SCB-
statistiken. 
1 gång per 
år 

> 5% av 
bruttoko
st- 
naden 

Äldreomsor
g 

Ekonomichef 

Framtid/ 
utveckling 

Bättre stöd 
till an- 
höriga som 
vårdar 

Antal personer 
som  
nyttjar 
platserna på 

Så många 
anhöriga  
som möjligt ska 
komma i 

Beläggnings
statistik 
Varje tertial 

Ökning Äldreomsor
g -  
Villa Louise 

Områdeschef 
område syd 
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närstående 
i hemmet 

Villa Louise åtnjutande av 
platserna på Villa 
Louise. 

Framtid/ 
utveckling 

Bättre stöd 
till an- 
höriga som 
vårdar 
närstående 
i hemmet 

Nyttjandegrad
en på  
dagverksamhe
terna 

Ge vårdtagarna 
sysselsättning 
och social 
gemenskap 
samtidigt som 
eventuell anhörig 
får avlastning i 
hemmet 

Ekonomisys
temet.  
1 gång per 
år 

Ökning Äldreomsor
g 

Ekonomichef 

Framtid/ 
utveckling 

Skapa förut- 
sättningar 
för hållbar 
utveckling 

Andel 
medarbetare  
som arbetar i 
alternativ 
arbetstidsmod
ell 

Tillvarata 
befintliga 
resurser bättre 

Medvind.  
1 gång per 
år 

10% fler 
per år 

Äldreomsor
g 
LSS 

Personalchef 

Framtid/ 
utveckling 

Skapa förut- 
sättningar 
för hållbar 
utveckling 

Kostnader för 
mer/ 
övertid samt 
timvikarier 
minskar 

Kunna fortsätta 
att  
erbjuda samtliga 
önskad 
sysselsättnings-
grad 

Ekonomisys
temet.  
Varje tertial 

50% av 
2006 
års nivå 

Äldreomsor
g 

Ekonomichef 

Framtid/ 
utveckling 

Staden ska  
ligga i 
framkant i 
miljö- och 
klimatfrågor 

Antal 
biogasbilar 
ökar 

Minska  
utsläppen av 
koldioxid 

Statistik från 
ENTEK 
Varje tertial 

Ökning Äldreomsor
g 
LSS 

Stabschef 

 


