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Sammanfattning 
 

Titel:   Nyckeltal – nyckeln till strategin? 

Seminareidatum:  2011-01-14 

Ämne/ kurs:  FEKK01, Examensarbete på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare:  Elin Persson, Mikael Svensson och Rebecca Wihlborg 

Handledare:  Mikael Hellström och Rolf G Larsson 

Fem nyckelord:  Bemanningsföretag, Strategi, Styrning, Nyckeltal, Mått  

Syfte:  Vårt syfte med föreliggande uppsats är att beskriva och analysera 

bemanningsföretagens användning av nyckeltal samt hur dessa är 

kopplade till företagens strategi.   

Metod:  I vår fallstudie av bemanningsbranschen har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer för att inhämta kunskap som vi sedan 

med hjälp av sekundärdata i form av böcker och vetenskaplig 

litteratur har analyserat för att komma fram till ett resultat. 

Teoretiska perspektiv:  Referensramen bygger på teorier och modeller om nyckeltal, 

strategi, styrning och närliggande områden. Slutsatsen av 

referensramen mynnar ut i en egen modell om de olika faktorernas 

samspel. 

Empiri:  Empirin består av en kort genomgång av bemanningsbranschen 

varefter vi sedan beskriver de tre fallföretagen Randstad, Poolia 

och Manpower med inriktning mot de områden som vi studerar.  

Resultat:  Studien visar att bemanningsföretagen delvis har en bristande 

koppling mellan användningen av nyckeltal och deras strategi. 

Företagen tenderar huvudsakligen att mäta finansiella - och 

processuella nyckeltal inom försäljning. 
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Abstract 

Title:  Key performance indicators – the key to your strategy? 

Seminar date:  2011-01-14 

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points 

(UPC) or ECTS credits 

Authors:  Elin Persson, Mikael Svensson och Rebecca Wihlborg 

Advisors:   Mikael Hellström and Rolf G Larsson 

Key words:  Staffing agencies, strategy, management control, performance 

measurement, key perfomance indicators 

Purpose:  Our purpose with this study is to describe and analyse the way that 

staffing agencies are using performance measures and how these 

are connected to their strategies. 

Methodology:  During the case study we used semi structured interviews to gather 

information. Then we used secondary data as books and scientific 

literature to analyse the information we got. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework is built around theories and models 

relating to performance measures, strategy and management 

control. This theory is summarized in our own model that is 

showing the connection between these different areas. 

Empirical foundation:  The empirical foundation starts with a short summary over the 

staffing industry. After that we describe the companies Randstad, 

Poolia and Manpower with an emphasis on the areas that we study. 

Conclusions:  The study shows that staffing agencies have a lack of connection 

between their performance measures and their strategy. The 

companies mainly used financial measures and performance 

measures relating to sales. 
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Förord 

 

Arbetet med uppsatsen har varit givande och intressant och vi har fått en djupare förståelse för 

ekonomistyrning med fokus på nyckeltal och strategi. Vi vill rikta ett stort tack till våra 

respondenter vars deltagande gjort vår studie möjlig och som bidragit med värdefull 

information. Slutligen tack till våra handledare Rolf G Larsson och Mikael Hellström för 

värdefulla synpunkter och stöd under uppsatsens gång.  
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Elin Persson  Mikael Svensson Rebecca Wihlborg 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet ges en beskrivning och introduktion för läsaren om 

bemanningsbranschen och problematiken kring strategi, styrning och nyckeltal diskuteras. Vi 

presenterar därefter vår problemformulering och vårt syfte. Avslutningsvis presenteras 

dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Bemanningsbranschens utveckling  

Bemanningsbranschen är en relativt ny och outforskad bransch och en ökande efterfrågan av 

bemanningstjänster spås i framtiden
1
. Bemanningsbranschen har haft en ökande tillväxt sedan 

början av 1990- talet. Anledningarna till detta är främst avregleringen som skedde 1993 då det 

blev lagligt att hyra ut personal i Sverige, men även den ökade konkurrensen och viljan hos 

bemanningsföretagens kunder att effektivisera sina verksamheter för att möta ökade 

konkurrenskrav. Det krävs att företagen anpassar sig till att styrning av organisationen bör ske 

på olika sätt under olika konjunkturer
2
. Genom att hyra in personal kan kunderna öka sin 

flexibilitet och bemöta arbetstoppar och konjunkturförändringar.
3
 Bemanningsbranschen 

erbjuder idag 0,8-1 procent av Sveriges befolkning anställning
4
. 

Mycket har hänt sedan avregleringen 1993 och idag används namnet bemanningsföretag som 

ett samlingsnamn för de organisationer som arbetar med verksamhetsområdena bemanning, 

omställning och rekrytering
5
. Huvudsakliga skillnaden mellan bemanningsbranschen och 

andra branscher är främst arbetssituationen vilken är av speciell karaktär då konsulten utför 

arbetet i en extern verksamhet istället för direkt hos sin arbetsgivare.
6
  

Vidare finns det internt anställda på bemanningsföretagen som behöver styras för att skapa 

målkongruens mellan organisationens och de anställdas mål, vilket Merchant och Van der 

Stede menar är viktigt
7
. Vi kan alltså se att bemanningsföretagen är beroende av sina 

medarbetare och den kunskap och kompetens som dessa besitter. Detta gäller såväl de externa 

konsulterna, som måste ha rätt kunskap för att göra kunderna nöjda, likväl som de interna 

                                                      
1
 unionen.se, Bemanningsbranschen-personal som handelsvara, s. 7, hämtad 2010-12-16 

2
 Nordstedts juridik AB (2010) Bas - nyckeltal, s. 12 

3
 unionen.se, Bemanningsbranschen- personal som handelsvara, s. 14, hämtad 2010-12-16 

4
 unionen.se, Bemanningsbranschen- personal som handelsvara, s. 29, hämtad 2010-12-16 

5
 std.se, Så fungerar bemanningsföretag, hämtad 2010-12-16 

6
 unionen.se, Bemanningsbranschen - personal som handelsvara, s. 11, hämtad 2010-12-16 

7
 Merchant, K. A., och Van der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Performance 

Measurement, Evaluation and Incentive, s. 32-33 

http://std.se/web/Sa_fungerar_det.aspx
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2840627c-aa3b-481a-aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2840627c-aa3b-481a-aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2840627c-aa3b-481a-aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true
http://std.se/
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2840627c-aa3b-481a-aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true
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medarbetarna som måste ha en skicklighet i att rekrytera rätt människor, sälja in företaget hos 

kunderna och utföra alla aktiviteter på ett sätt som leder till framgång för företaget och 

främjar strategin. Det är därför viktigt att ha en väletablerad strategi som styr organisationen i 

samma riktning och är väl förankrad i hela organisationen
8
. 

Ovanstående karaktärsdrag väckte vårt intresse av bemanningsbranschen och gjorde att vi såg 

ett intresse för att ta reda på mer om branschen och hur styrningen sker inom branschen. 

1.2 Styrning, strategi och nyckeltal 

Framgång är vad alla företag strävar efter. Det finns inga generella standardlösningar för hur 

företag kan uppnå framgång, utan varje företag måste formulera sin egen strategi för uppnå 

framgång.
9
 Det är viktigt för företag att ha en väl genomtänkt strategi att arbeta efter. 

Strategin bör spridas till alla nivåer i organisationen för att organisationen ska kunna verka 

operativt och för att uppfylla de mål som är kopplade till strategin.
10

 Det är viktigt att 

företaget, dess strategi och styrningen tar hänsyn till de faktorer som finns i företaget och dess 

omgivning, till exempel teknologi, storlek och kulturella faktorer
11

. 

På ledningsnivå fastställs företagets strategi och utifrån den formuleras mål för 

organisationen
12

. Strategisk plan är den plan och det sätt på vilket ledningen styr 

organisationen för att arbeta mot den riktning som strategin stakar ut
13

. Gemensamt för alla 

strategier är att de ska vägleda organisationen i riktningen mot de strategiska målen
14

. Hur 

arbetet ser ut för att uppnå målen inom organisationer kan på många sätt vara olikartade
15

. 

Organisationen bör skilja på formella och informella faktorer som styr organisationen och den 

mest betydande informella faktorn som ledningen måste ta hänsyn till vid styrning är 

organisationskulturen
16

. Inom de formella styrverktygen är produktkalkylering och 

budgetering traditionella styrmedel som ofta framhävs bland de som finns. Kritik har riktats 

mot dessa styrmedel då de har ett starkt samband med varandra och kalkylerna är ofta 

                                                      
8
 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal, s. 73  

9
 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal, s.11-12  

10
 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal, s. 5 

11
 Neely et al. ur Ramberg, U. (1997) Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått,  

 s. 78 
12

 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning s. 167 
13

 Anthony, N. R, Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, s. 330-331 
14

 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal s. 73  
15

 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal s. 73 
16

 Anthony, N. R, Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, s. 112-113 
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beroende av budgetens utformning och utfall.
17

 Utifrån dessa rapporter kan det utläsas ett 

antal finansiella nyckeltal som länge varit viktiga för att mäta och utvärdera verksamheten i 

företag. Dessa nyckeltal har dock fått kritik för att vara tillbakablickande och inte ge någon 

information om vart företaget är på väg i förhållande till strategin.
18

 Av denna anledning har 

ickefinansiella nyckeltal kopplade till strategin fått en allt större roll i 

strategiimplementeringen och i styrningen av 

organisationer sedan början av 1990.
19

  

Nyckeltalen bör ligga i linje med den 

övergripande strategin och det är av högsta vikt 

att företagen väljer att arbeta med de nyckeltal som kan motivera organisationen att arbeta i 

den riktning som strategin stakar ut. Att utreda om företagen använder sig av relevanta 

nyckeltal kan ge en insikt i om företaget arbetar aktivt för att implementera sin strategi.
20

 Vi 

gör ingen skillnad mellan mått, nyckeltal och index vilket bygger på definitionerna i 

referensramen. Vi tycker kopplingen mellan strategi och nyckeltal är intressant då nyckeltalen 

fungerar som en motivationsskapare och ett styrinstrument för vilka verksamhetsområden och 

aktiviteter som de anställda ska 

prioritera inom organisationen. 

Denna motivationsskapande 

förmåga stärks ytterligare om 

företaget väljer att knyta en 

belöning till något eller alla de 

nyckeltal som mäts. Modell 1.1 

visar strategins koppling till 

olika motivationsskapare.
21

 

 

 

                                                      
17

 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning. Från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning s. 167 
18

 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal, s. 73-74 
19

 Ibid. 
20

 Anthony, N. R., Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, s. 461 
21

 Schneir C., ur Anthony, N. R., Govindarajan, V. (2007) Management Control Systems, s. 461 

”Att styra en organisation endast med 

hjälp av finansiella nyckeltal är som att 

köra en bil och bara titta i backspegeln”- 

Catasús et al. (2008) s. 74 

Modell 1.1 
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1.3 Problemformulering 

Frågorna som kommer att belysas i vår uppsats är hur fallföretagens strategier ser ut samt 

vilka nyckeltal företagen mäter, utvärderar och varför de används. Finns det någon koppling 

mellan strategin och nyckeltalen? Används både finansiella och ickefinansiella nyckeltal och 

finns det något samspel dem emellan? Används någon styrmodell för att koppla samman 

företagets strategi med de valda nyckeltalen? Används nyckeltalen som någon form av 

motivationsskapare? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med föreliggande uppsats är att beskriva och analysera bemanningsföretagens 

användning av nyckeltal samt hur dessa är kopplade till företagens strategier.   
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1.5 Disposition 

 

Inledning

• I det första avsnittet har vi introducerat branschen och ämnet
vi valt. Inledande diskussionen mynnade sedan ut till en
problemformulering och ett syfte för uppsatsen.

Metod

• I det andra avsnittet kommer vi att beskriva vårt
tillvägagångssätt för uppsatsen. Vi kommer att redogöra för
de val vi gjort under arbetets gång och argumentera för varför
vi gjort dessa val. Metoden avslutas med reflektioner av
uppsatsens tillförlitlighet.

Teoretisk 
referensram

• I det tredje avsnittet beskriver vi de teorier och modeller vi
anser vara relevanta för uppsatsens syfte, avsnittet avslutas
med en egen modell för att visa på teoriernas samband.

Empiri

• I det fjärde avsnittet ges en inledning av
bemanningsbranschen varefter vi presenterar fallföretagen.
Strategi, styrning och nyckeltal i företagen beskrivs.

Analys

• I det femte avsnittet analyseras empirin utifrån de teorier och
modeller som har beskrivits i den teoretiska referensramen.
Först analyseras varje fallföretag separat varefter en
jämförande analys görs.

Avslutning

• I det sista och sjätte avsnittet presenteras vårt resultat som vi
sedan diskuterar i en resultatdiskussion där våra egna
reflektioner lyfts fram. Uppsatsen avslutas med
rekommendationer och förslag på framtida studier.
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2. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera över de metodval vi har gjort för att 

läsaren ska få en insikt i hur vi har gått tillväga för att skriva uppsatsen. Vi diskuterar sedan 

validiteten och reliabiliteten. Avsnittet avslutats med en egen reflektion.  

2.1 Forskningsansats 

Då vi redan hade förkunskaper i ämnet som skulle studeras skapades i startskedet en 

problemformulering varefter vi sökte efter lämpliga teorier relaterade till strategi, styrning och 

nyckeltal. När vi kände att vi hade en bred bas valde vi att gå ut och göra våra empiriska 

undersökningar. Intervjuer gjordes med öppna frågor för att fånga upp värdefull information 

utöver den teori som tagits fram sedan tidigare
22

. Ett medvetet val gjordes mot att vara mer 

öppna när teorier skulle samlas in för att sedan välja de teorier som bäst lämpade sig mot det 

empiriska materialet. Vi har under arbetets gång varit medvetna om att det i princip alltid är 

omöjligt att vara helt öppna i ansatsen då våra tidigare erfarenheter och studier kan ha 

påverkat sättet vi såg på informationen och dess relevans. Trots detta har vi i bästa möjliga 

mån försökt använda en mer öppen ansats.  

2.2 Metodansats 

Vi ville genom intervjuer skildra företagens syn på sin strategi, sin styrning och sina 

nyckeltal. Detta tyckte vi bäst kunde göras genom verbala svar. Vi kunde då få en djupare 

förståelse och insikt i fallföretagens organisationer och hur ovanstående faktorer uppfattades 

och tolkades av människorna i företagen. Vi valde därför tillvägagångssättet kvalitativ metod 

då denna går mer in på djupet och vi ansåg att det stämmer bättre överens med vårt syfte. 

2.3 Fallstudier 

Fallstudier är ett bra sätt att utreda hur och varför någonting händer i en organisation
23

. Då 

dessa egenskaper var i vårt intresse passade det bra att använda fallstudier i uppsatsen. Vi var 

inte bara intresserade av att veta vilka nyckeltal som fallföretagen använder, utan också på 

vilket sätt som de använde dessa, hur de var kopplade till strategin och varför de valt att 

                                                      
22

 Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen s. 34 
23

 Yin, R. K. (2006) Fallstudie, design och genomförande, s. 23 



 13 

använda sig av dem. Valet finns mellan att göra en enkel eller multipel fallstudie
24

. I denna 

uppsats föll valet på en multipel fallstudie då det kunde ge en bättre möjlighet till att jämföra 

och generalisera utifrån de gjorda fallstudierna. Nackdelarna var att möjligheten till djupare 

studier inte blev lika stor då den begränsade tiden inte gav oss utrymme att studera alla 

företag lika djupt som om en enkel fallstudie valts. Vi såg dock att möjligheten till att jämföra 

och få en djupare förståelse av branschen som sådan bättre stämde överens med syftet till 

uppsatsen och blev då av större vikt för oss än en djupare förståelse av ett enstaka företag. 

Svårigheten med fallstudier är att genomföra studierna med en hög noggrannhet
25

. Då vi 

gjorde en multipel fallstudie valde vi att analysera varje företag för sig för att sedan göra en 

jämförande analys, vilket Yin förespråkar
26

. Slutsatser och resultat får inte vila på tvivelaktiga 

belägg
27

. Medvetenhet fanns om detta och därför användes både primärdata och sekundärdata 

för att minska denna risk.
 
 

2.4 Datainsamling 

I referensramen har vi använt oss av sekundärdata som inhämtas ifrån olika typer av 

dokument, böcker, tidskrifter och rapporter. Den andra typen är data kallas primärdata och 

insamlas på egen hand
28

. Primärdata är vad som till stor del utgör den empiriska delen av vår 

uppsats. Genom att använda primärdata blir datainsamlingen på så sätt skräddarsydd utifrån 

problemformuleringen och syftet
29

. Primärdata samlades in genom fallstudier som 

genomfördes genom intervjuer i fallföretagen. För att få ytterligare förståelse för de 

förhållanden som förelåg i företagen använde vi oss också av sekundärdata. Genom 

användning av båda formerna kunde vi få en djupare förståelse samt belägg och stöd för 

analys och resultat kunde på så sätt bli starkare. 

2.5 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda intervjuer i vår uppsats då detta är ett bra verktyg för att få insikt och 

förståelse för hur strategin, styrningen och det som mäts uppfattas i företagen. Finns 

välinformerade respondenter i företagen kan de ge värdefulla insikter i flera situationer
30

. När 
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en intervju genomförs finns valmöjligheterna att utföra en strukturerad intervju, något som 

många gånger liknar en surveyundersökning. Möjligheten finns även att använda 

semistrukturerade intervjuer vilka är mer öppna i sin karaktär, vilket blev valet för oss under 

våra möten med respondenterna. Genom att göra detta kunde vi fånga både fakta och 

respondenternas åsikter och synpunkter. Vidare lämpar sig metoden bra då antalet enheter är 

få, vilket är fallet i vår studie
31

.  

 

Intervjumallen vi utgick ifrån bestod av ett antal frågor som rörde de områden vi ville 

fokusera på och frågorna var konstruerade så att de kunde ses som öppna. Anledningen var att 

vi ville få respondenterna att prata fritt och även få en möjlighet att reflektera över 

information som vi tidigare inte hade tänkt på. Öppenheten i frågorna ledde till att vi kunde 

ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Intervjumallen såg likadan ut för alla tre 

fallföretag för att i bästa möjliga mån kunna göra en likartad bedömning i vår analys. Valet av 

angreppssätt gjorde dock att empirin och analysen, vilken presenteras senare, inte ser helt 

likartade ut för de tre företagen då vi i intervjuerna fokuserade på den information som 

respondenterna betonade. Intervjumallen skickades inte till respondenterna i förväg då vi ville 

att svaren skulle vara så ärliga och spontana som möjligt, och inte mötas av svar som 

fabricerats i förväg. Vi fick då även en möjlighet att se respondenternas reaktioner på 

frågeställningarna. Nackdelen med detta kan vara att mer utvecklade svar hade givits om 

respondenterna vetat om frågorna i förväg och på så sätt tagit fram den relevanta 

informationen. Detta problem ansåg vi dock gick att lösa med hjälp av kompletterande frågor 

via telefon eller mail på områdena som var av intresse och att respondenterna till viss del 

kunde förbereda sig för intervjun då de visste vilket område som skulle behandlas.  

2.6 Val av fallföretag 

I vår kontakt med bemanningsföretagen utgick vi från en lista med de största 

bemanningsföretagen i Sverige
32

.
 
 Anledningen till att vi valde att utgå från de största 

företagen var att vi antog att dessa arbetade mer utbrett med formella styrverktyg och 

modeller som var av intresse för oss, till skillnad mot mindre företag som ofta arbetar med 

mer organisk och Ad- Hock styrning. Vidare kontaktade vi ett litet bemanningsföretag vid 

namn Standby Workteam som bekräftade vårt antagande. De ansåg sig inte kunna bidra med 
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något till vår uppsats då de inte arbetade med formell ekonomi - eller verksamhetsstyrning 

med hänvisning till att det inte behövdes på grund av företagets storlek. Även om vi utgick 

från de större bemanningsföretagen såg vi inte enbart till storleken, utan vi såg även till vilka 

företag som kunde ge oss en bra kontakt och intervjumöjligheter, det vill säga geografisk 

tillgänglighet och tillmötesgående från företagen.  

2.7 Val av respondenter i fallföretagen 

Vi valde våra respondenter med beaktande av deras ledande position inom företagen, och 

deras goda insikt i företaget. Vi inriktade oss på divisionschefer, dels på grund av det 

geografiska läget och dels med tanke på att de arbetar längre ner i organisationen. På så sätt 

kunde vi se om strategin, styrningen och nyckeltalen är förankrat i divisionerna. Nedan 

redogör vi kort om våra respondenter. 

Maria Kastensson, Randstad 

Maria Kastensson är avdelningschef på kontoret i Malmö och har arbetat inom företaget i 10 

år. Maria har en ekonomiexamen från Lunds universitet. På kontoret i Malmö är hon ytterst 

ansvarig för allt som sker samtidigt som hon arbetar operativt med den dagliga verksamheten, 

till exempel försäljningstjänster.
33

  

Björn P Larsson, Poolia 

Björn P Larsson är divisionschef inom Poolia på kontoret i Malmö, Björn har arbetat på 

Poolia sedan 1998 och började först som konsultchef. Björn har ett geografiskt ansvarsområde 

för området söder om Halmstad och Kalmar och har ansvar för allt det som Poolia gör inom 

distriktet.
34

  

 

Maria Ivarsson, Manpower 

Maria Ivarsson är affärsområdeschef på Division Manpower i Malmö och Helsingborg sedan 

fem år tillbaka. Division Manpower är den del av företaget som ansvarar för generalisttjänster 

och är fokuserat på tjänstemannasidan. Maria har det övergripande ansvaret för hela 

divisionen.
35
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35
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2. 8 Validitet 

Vid fallstudier används framförallt kriterierna intern validitet, extern validitet och reliabilitet 

för att reflektera över uppsatsens vetenskapliga innehåll
36

. Intern validitet berör resultatets 

giltighet och frågan om det som faktiskt mäts är det som var önskat att mäta
37

. I vår uppsats 

berodde validiteten mycket på val av källor och dess giltighet. Vi valde att hämta artiklar från 

databaser via Lunds universitet. Litteraturen är skriven av framstående och respekterade 

författare och valdes utifrån målsättningen och syftet med uppsatsen. Informationen vi 

använde oss av ansåg vi uppfyllde kraven för relevans och giltighet. Respondenternas 

ställning och insikt i företaget gjorde att vi såg dem som relativt säkra källor till den 

information som vi eftersökte. Vi är medvetna om att våra respondenter inte har högsta 

ekonomiansvar i företaget, men då vi dels var ute efter andra aspekter än endast de 

ekonomiska och dels att det är viktigt att strategin och styrningen genomsyrar hela företaget, 

övervägde detta och vi kände att våra respondenter gav en rättvis bild av styrningen i deras 

företag. 

 

I vårt val av teori försökte vi bredda vår faktainsamling och inspirerades av olika teorier. 

Därför använde vi oss av olika källor, tryckta såväl som elektroniska. Vi använde oss av ett 

antal vetenskapliga artiklar för att bygga en teoretisk referensram med olika synvinklar och 

perspektiv där vi försökte använda relevant och tidsenlig teori. Artiklarna som användes är av 

vetenskaplig karaktär och har en hög trovärdighet. Trots att huvuddelen av Rambergs bok 

inriktar sig på offentlig verksamhet är början av boken generell och passade bra att applicera 

på området som vi utforskade. Boken av Catsús et al. lämpar sig väl i vår uppsats då hela 

boken diskuterar nyckeltal, strategi, styrning och kopplingen däremellan. Boken är från 2008 

och vi anser därför att teorin är relevant och uppdaterad. 

 

Extern validitet berör frågan om det går att generalisera resultatet utöver den gjorda 

fallstudien
38

. Extern validitet kan även kallas för överförbarhet, det vill säga hur väl resultatet 

kan överföras till andra sammanhang
39

. Ett försök gjordes inte i denna uppsats att generalisera 

slutsatserna på andra sammanhang än bemanningsföretag utan istället öka vår kunskap om det 

specifika ämnet och branschen. Vi kunde se en hel del likheter mellan fallföretagen vilket 
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indikerar att dessa karaktärsdrag är typiska för bemanningsbranschen i allmänhet under det 

specifika området som vi studerat.   

2.9 Reliabilitet 

Reliabilitet kan även uttryckas som rapportens tillförlitlighet och trovärdighet, det vill säga att 

det ska gå att lita på den gjorda undersökningen. Undersökningen bör ske på ett tillförlitligt 

sätt så att läsarna känner förtroende till undersökningen och författarna, syftet är att minimera 

mätfel.
40

 Vi försökte säkerställa reliabiliteten genom att intervjuerna spelades in för att 

försäkra att respondenternas exakta svar uppfattades och på så sätt kunde den information som 

vi ansåg var relevant för vår frågeställning väljas ut. Vi har hela tiden haft vår frågeställning i 

åtanke och begränsat oss till det vi avser att skildra, vilket ökat relevansen. Vi har byggt 

analysen på både äldre och ny litteratur för att vara säkra på att teorin vi använder är 

tillförlitlig och användbar.  

2.10 Reflektion 

Då vi inriktat vår studie på tre fallföretag ökar generaliserbarheten gentemot om vi hade gjort 

en enfallsstudie. Vi anser att vår studie kan ge en indikation på hur bemanningsbranschens 

styrning ser ut inom de områden som vi valt att inrikta oss på. Vi begränsar dock 

generaliseringen till att gälla bemanningsbranschen då våra fallföretag endast består av 

bemanningsföretag. För att öka tillförlitligheten har vi varit två personer som genomfört 

intervjuerna, på så vis har vi kunnat stötta varandra med intervjufrågor och ha en löpande 

dialog med respondenten. Vi har även spelat in intervjuerna för att alla gruppmedlemmar ska 

kunna få möjlighet att tolka materialet. Vi har diskuterat tolkningen av materialet och alla 

tolkade svaren på samma sätt vilket gör att studien kan anses tillförlitlig. Vi är överens om 

slutsatserna och vi anser att samma studie kunnat göras om med samma resultat som utgång. 

Dock är vi medvetna om att giltigheten och tillförlitligheten kunnat bli högre om en 

kompletterande kvantitativ studie genomförts. 
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3. Referensram 

I avsnittet tas de teorier och modeller upp som vi anser är av relevans för att göra en vidare 

analys. Först diskuteras vad strategi, styrning och nyckeltal är, vidare diskuteras deras 

koppling då vi även beaktar utvärdering och belöning.  Avsnittet avslutas med en presentation 

av en modell vi skapat utifrån referensramen för att visa sambandet mellan styrning, strategi, 

nyckeltal, belöning och utvärdering.  

3.1 Strategi  

Strategi är ett centralt begrepp och ett av de viktigaste i ett företags planeringsprocess
41

. 

Strategi kan med ett andra ord beskrivas som en aktiv plan för hur organisationen taktiskt 

anpassar sig till marknaden, dess omgivning och det egna företagets resurser för att uppnå 

konkurrensfördelar. Den moderna organisationsteorin beskriver strategin som den högsta 

ledningens handlingar och vägledning att påverka organisationen i en viss riktning.
42

 Strategi 

handlar alltså om hur företaget ska agera för att uppnå konkurrensfördelar. Beslut rörande 

strategin behandlar ofta också vad organisationen inte ska göra. Strategiska beslut har ofta en 

långsiktig påverkan och resultatet kommer långt senare. Komplexiteten i strategiska beslut är 

ofta hög då många olika delar av företaget berörs. En välarbetad strategi är ingen garanti för 

ett företags framgång, utan en beskrivning hur organisationen når framgång.
43

  

 

Företag kan välja att definiera sin strategi med tanke på antingen resurser, konkurrenter eller 

aktiviteter. Resursstrategin utgår från att ta hänsyn till företagets förmåga vilken avser hur väl 

resurserna omsätts i aktiviteter. Konkurrensstrategi innebär att företaget tar hänsyn till 

konkurrenternas strategier och anpassar sig därefter. En tredje strategi lägger fokus på hur 

företaget agerar i dess verksamhet och de aktiviteter som de tar sig an. Även om fokus bör 

ligga på någon av ståndpunkterna är det viktigt att alla tre delar tas i beaktning. Gemensamt 

för alla strategier är att de bygger på att bistå organisationen med hur framgången för 

företaget ska implementeras. Visionen måste vara utgångspunkten när företaget lägger upp sin 

plan om hur företaget ska uppnå framgång. Se modell 3.1 nedan.
44
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För en effektiv implementering av strategin krävs att hela kedjan av medarbetare engageras 

och utbildas i vad och hur arbetet ska utföras för att organisationen ska uppnå strategin. Om 

medarbetarna ska kunna komma med idéer och förslag på hur implementeringen ska gå till 

måste ledningen noggrant kommunicera och förklara strategin. Om medarbetarna dessutom 

får vara med att påverka hur strategiimplementeringen ska gå till ger detta incitament att ta 

ansvar och påverka den långsiktiga strategin.
 45  

Framgångsfaktorer kan beskrivas som de faktorer som är viktiga för företaget ska kunna 

uppnå sin strategi
46

. Det finns inga generella framgångsfaktorer som gäller för alla 

organisationer utan framgångsfaktorerna är beroende av vilken organisation vi tittar närmare 

på. Vidare påverkar organisationens situation, egenskaper och i vilken tidpunkt vi ser till vad 

som är de rätta framgångsfaktorerna. Det är viktigt för organisationerna att förstå att 

omständigheterna varierar kraftigt och att framgångsfaktorerna för enheten därför måste 

omvärderas kontinuerligt.
47

 I en enkät till börsföretagen 1996 ansåg respondenterna att det 

största problemet med styrningen var att de kritiska framgångsfaktorerna inte var tillräckligt i 

fokus för styrningen
48

. 

3.2 Nyckeltal 

Mått används i det formella styrsystemet då de fungerar som en informationskälla om 

verksamheten som är mer tillgänglig och komprimerad än vad text och muntlig 

kommunikation är. Dessa förutsättningar kan sägas vara den grundläggande idén till att 

använda mått istället för verksamhetsberättelser och verbala redogörelser.
49

  

 

Nyckeltal är sammanfattande index över intressanta förhållanden som är uttryckta i tal. Ofta 

utges dessa tal i kvot av det som är av intresse, till exempel försäljning per anställd. För att 
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uppfylla definitionen på ett nyckeltal bör talet eller de data vi tittar på uppfylla två kriterier; 

att det är av intresse att mäta talet och att det är just ett tal i siffermässiga termer.
50

 En 

liknande definition gör Ramberg av mått; det ska alltid vara ett tal och ett mått är inte till 

användning om det inte finns intresse för måttet bland organisationens olika intressenter. Det 

är först när måttet tolkas som information bildas.
51

 Med detta i beaktande använder vi oss av 

uttrycken nyckeltal, mått och index parallellt under arbetet utan att göra någon distinktion 

mellan dem då fokus som nämnts i inledningen ligger på vad som mäts, då det är detta som 

uppmärksammas. 

 

Frågan hur vi kan mäta organisationens tillgångar på ett säkert sätt är ytterst relevant för alla 

nyckeltal. Frågan är särskilt aktuell för mått där det finns lite data och där framtagandet av 

dessa data medför stora kostnader, till exempel för immateriella tillgångar som kan vara svåra 

att mäta. Då får ofta surrogatmått representera de ultimata måtten då de är enklare att få fram 

och mäta. Även om surrogatmåtten korrelerar med de ultimata måtten behöver sambandet inte 

vara exakt och därför måste de eventuella fel det kan medföra beaktas.
52

 Denna problematik 

med bristfälliga kopplingarna mellan mått och strategi likväl som mellan olika mått kan leda 

till felaktigheter. Detta är anledningen till att företagen borde se över och bekräfta dessa 

kopplingar.
53

 

3.3 Syften med nyckeltal 

Nyckeltal kan tjäna fyra olika syften i verksamheten. Dels har nyckeltal ett kontrollsyfte, där 

talet varnar om prestationer eller utfall av talet över eller - understiger en viss gräns, detta 

förutsätter att det finns en norm för utfallet
54

. Nyckeltal kan också vara av lärande karaktär, 

där företag genom att ställa nyckeltalen mot varandra kan ställa diagnoser och dra lärdom om 

verksamheten.
55

 Mobilisering är ett tredje syfte som nyckeltal kan tjäna. Dessa mobiliserande 

nyckeltal tilltalar våra känslor för att rikta uppmärksamheten mot något särskilt, till exempel 
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nollvisioner.
56

 Slutligen kan även nyckeltalen vara knutna till belöning inom organisationen 

vilket vi belyser i senare avsnitt. 

 

Beroende på vilket syfte nyckeltalet har finns det olika nyckeltal som är bättre lämpade än 

andra beroende på vad företaget vill åstadkomma med nyckeltalen. Ideala nyckeltal är svåra 

att få fram men vissa kriterier kan ändå nämnas för att ett nyckeltal ska vara fulländat. 

Nyckeltalen ska inte vara för många, de får inte vara för svåra att förstå, förbättringsåtgärder 

för nyckeltalet ska vara lätta att förstå, de ska vara svårmanipulerade, data ska vara lätt att få 

tag i, nyckeltalen ska ha få biverkningar, de ska vara relevanta för verksamheten, det ska vara 

lätt att göra jämförelser samt utvärdera och tolka resultaten, de ska ha en eller flera ägare som 

tar ansvar för nyckeltalet och slutligen ska nyckeltalens mätningar ligga inom en acceptabel 

säkerhetsmarginal. Dessa ideal är olika viktiga och av olika tyngd beroende på vilket syfte 

nyckeltalet tjänar.
57

 

3.4 Koppling mellan nyckeltal och strategi 

Innan 1990-talet kopplades sällan nyckeltal till strategi, nyckeltalen som fanns var mer av 

finansiell karaktär och var sällan framåtriktade. Främsta syftet för nyckeltalen var kontroll. 

Nyckeltal har sedan utvecklats och bör i dagens samhälle vara ett hjälpmedel att styra 

organisationer i önskad riktning. De strategiska nyckeltalen bör således ge svar på om 

organisationen följer strategin. Därför är det viktigt att företaget efter val av strategi kopplar 

nyckeltal som håller sig inom strategin.
58

 

Eftersom utgångspunkten för organisationen är att uppfylla de mål och strategier som satts 

upp är målet för styrsystemet att stödja dessa riktlinjer. Nyckeltalen används här som 

hjälpmedel för att planera verksamheten genom att fastställa de utfall som är önskvärda för 

verksamheten.
59

 Anledningen till att mätningar av prestationerna i verksamheten är viktigt är 

att ”det som mäts uppmärksammas”
 60

. Detta innebär att mätningar av olika instrument är ett 

sätt för företaget att välja vad som är betydelsefullt. Ett sätt för företaget att välja vad som bör 
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ligga i fokus för medarbetarna. Det skapar också målkongruens för organisationen och 

anställda.
61

 Olika strategier kräver således olika nyckeltal att fokusera på
62

.  

Det finns en del vanliga misstag vid användning av nyckeltal inom organisationer. Ett av de 

vanligaste och största misstaget är att det inte finns någon sammankoppling mellan mått och 

strategi
63

. Mätningarna kan också få negativa följder då verksamheten hamnar i skymundan 

för de indikatorer som mäts av organisationen vilket är en kritik
64

. Annan kritik mot 

prestationsmätning är bland annat att företagen mäter sig själva i en historisk bemärkelse 

istället för att se till externa parter, att de fokuserar på det förflutna istället för att blicka 

framåt, de sätter mer fokus på siffror än på mjuka värden, de riskerar datamanipulation och att 

måtten inte utvecklas
65

 

Eftersom nyckeltalen utformas från vald strategi ska det också kunna gå att härleda strategin 

utifrån valda nyckeltal. Vilken strategi visar de valda nyckeltalen på och är det samma strategi 

som organisationen arbetar efter? Denna fråga borde vara möjlig att besvara förutsatt att 

koppling mellan strategi och nyckeltal finns. 
66

 

För att kunna utvärdera verksamheten bättre och mer rättvisande har finansiella mått i stor 

utsträckning börjat kompletteras med ickefinansiella och verksamhetsinriktade mått
67

. Detta 

då de finansiella måtten, trots att de har en betydande roll, inte är tillräckliga för att styra 

organisationen på egen hand.
68

 Finansiella mått krävs för att ge feedback till ledningen, men 

att endast använda finansiella mått kan vara dåligt av flera anledningar. Dels bidrar det till en 

kortsiktighet i besluten då det finns en önskan att uppnå kortsiktiga mål och resultat. Det kan 

leda till att kortsiktiga beslut fattas av de ansvariga cheferna som kan vara felaktiga i längden. 

Att endast använda finansiella mått kan också öka risken för datamanipulation av utfallen.
69

 

Tron att ickefinansiella mått i slutändan också har en positiv inverkan på resultatet har lett till 
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att ickefinansiella mått har ökat i betydelse under det senaste årtiondet. Fördelar med att mäta 

ickefinansiella mått är bland annat att företagen får en inblick i utvecklingen av verksamheten 

innan den slår genom i resultatet. Bland annat kan företagen se om investeringar i 

verksamheten ger önskad effekt i organisationen. Det skapar även ett utrymme för 

informationsspridning inom organisationen där anställda kan få feedback på vilka prestationer 

och delar inom verksamheten som de bör fokusera på för att åstadkomma önskade strategiska 

mål. Det kan också ge en bättre överblick av verksamheten för investerare som till exempel 

annars begränsas till det som redovisningsreglerna tillåter att företagen tar upp som tillgång.
70

 

Flera studier har visat att ickefinansiella mått intresserar investerare då dessa är indikatorer på 

framtida resultat. Rätt finansiella mått är nödvändiga för att styra mot ett maximalt 

värdeskapande. Genom “Return Driven Strategy” kan vi se varför ickefinansiella mått är så 

viktiga för att implementera strategin och att skapa värde. En central del i detta är att vägen 

till att skapa värde alltid går genom kunden. Denna väg kan beskrivas bäst med hjälp av 

ickefinansiella mått. Mått som innovation, tillväxt, medarbetarnas skicklighet, utbildning och 

så vidare kan förbättra de interna processerna vilket i sin tur skapar förbättringar för kunderna 

och i de mått som avspeglar kundernas situation och nöjdhet. Därav kan ickefinansiella mått 

länka ihop strategin och dess finansiella utfall för företagets ledning.
71

 

Ickefinansiella mått är oumbärliga för implementeringen av den strategiska planen om den 

väljs med strategin i åtanke. Organisationen måste dock undvika att mäta ickefinansiella mått 

som inte går i linje med organisationens strategi bara för de är enkla att mäta. De mest 

använda ickefinansiella måtten är enligt en undersökning kundservice, kundnöjdhet, kvalité, 

och processmått. Mått som innovation, flexibilitet, demografi och leverantörsmått används i 

mindre utsträckning. Att förbättra de processuella delarna i organisationen är ofta de som 

möter minst motstånd och de som mäts mest, andra mått förbises även om de också kan vara 

viktiga att förbättra strategin. Organisationen måste undvika att mäta de ickefinansiella måtten 

bara för att det är lätt att mäta, de måste också gå i linje med strategin. 
72

 

En lösning på problemen med prestationsmätning och användande av nyckeltal som nämnts 

tidigare kan vara att använda multipla mått, vilket innebär en mix av ickefinansiella och 

finansiella mått. De två dimensionerna ska inte mätas var för sig utan måste mätas på ett 
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integrerat sätt.
73

 Ett enda mått ger inte tillräckligt säker bedömning för verksamheten men för 

många mått gör många gånger att det blir för komplext, företag måste hitta en balans för hur 

många mått som ska användas.
74

  

3.5 Nyckeltal i verksamheten 

Det formella styrsystemet kan delas in i två huvudområden, vilka är planering och uppföljning 

av måtten
75

. Måtten kan på detta vis bland annat användas som referenspunkt för såväl 

planering, utvärdering, anknytning till belöningssystem och för att markera ansvar inom 

organisationen
76

. Nyckeltal är också ett hjälpmedel för att se svagheter och styrkor i 

organisationen, förklara en situation och ge information om hur företaget utvecklas
77

 

Det krävs olika styrning och därmed olika nyckeltal under olika omständigheter, till exempel 

då företagens strategier ofta skiljer sig mellan en högkonjunktur och en lågkonjunktur. I en 

högkonjunktur är ofta målet att expandera medan det i lågkonjunktur är vanligare att arbeta 

för att överleva. Både externa och interna förändringar, till exempel uppsägningar, kan orsaka 

nya förutsättningar att arbeta efter. Företagen måste ta hänsyn till att marknaden ständigt 

förändras och detta påverkar styrningen med hjälp av nyckeltal. Det är också viktigt att kunna 

se förändringarna så snabbt som möjligt för att kunna göra något åt dem. Olika nyckeltal 

hjälper till att se förändringar och vägleda i vilken riktning organisationen är på väg inom de 

olika delarna. 
78

 

Contingency theory är idén om att det inte finns någon optimal styrning utan att den alltid 

måste anpassas efter de omständigheter och den miljö där den utformas
79

. Samma sak gäller 

med styrning genom användning av mått och implementering av ett mätsystem. Måttsystemet 

måste utformas med hänsyn till den interna och externa omgivning där det ska användas.
80

 

Samma mått kan ha väldigt olika effekt i företag, även om omständigheterna är liknande i 
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företagen
81

. Ett antal av de situationsvariabler som påverkar organisationer och därmed bör 

beaktas i dess val av styrning är bland annat företagets teknologi, storlek, ålder, makt och 

beroendeförhållanden inom organisationen likväl som kulturella, politiska och ekonomiska 

faktorer i omgivningen där företaget verkar.
82

  

Målkongruens är en viktig förutsättning för att få företagets alla delar att sträva mot samma 

mål
83

. Det är viktigt för organisationen att beakta att nyckeltalen i organisationen samspelar 

med övriga signaler som skickas genom de styrmedel man använder i styrmiljön. Motstridiga 

signaler från de olika styrmedlen bör undvikas till högsta grad. Se modell nedan som visar 

vikten av att det finns en harmoni mellan resultat- och styrmåtten och övriga signaler. 

Resultat- och styrmått influerar och influeras av organisationen och dess miljö. Resultatmått 

är de mått som visar resultatet i företaget medan styrmåtten är de mått som påverkar 

organisationen, således de faktorer som företaget väljer att bevaka.
84

  

 

 

Modell 3.2 för anpassad styrning
85

  

 

I tjänsteföretag har balansräkningen ofta en underordnad betydelse då de inte har några 

produkter eller stort lager. Resultaträkningen däremot har större betydelse och 

personalkostnader samt intäkter för arvode brukar vara de två stora posterna. Samspelet dem 

emellan är viktigt för att uppnå avkastning. Då samspelet är viktigt finns det fyra nyckeltal 

                                                      
81

 Hansen, A. (2010) Management accounting  research, s. 38 
82

 Mintzberg ur Ramberg. U. (1997) Utformning och användning av kommunala verksamhetsmått, 

s. 78 
83

 Merchant, K. A., och Van der Stede, W. A. (2007) Management Control Systems, Performance 

Measurement, Evaluation and Incentive, s. 32-33 
84

 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal s. 35 
85

 Ibid. 

 Organisationsstruktur 

1- Resultatmått 

2- Styrmått 

 Belöningssystem 
Verksamheten 

 

 Återföring 

Signaler 

Styrform 



 26 

som blir en korrekt utgångspunkt för de flesta tjänsteföretag. Dessa är nettomarginal, 

personalkostnad i relation till omsättningen, omsättning per anställd och rörelseresultat per 

anställd.
86

 

 

Vid beaktande av olika nivåer i företaget måste hänsyn tas till att nyckeltalen som används 

längre ner i organisationen ska engagera så många som möjligt
87

. Olika mått används ofta på 

olika nivåer i företaget. På högre nivåer i organisationen är det ofta finansiella mått kopplade 

till resultatet som betonas. På lägre nivåer i organisationen är det ofta åt andra hållet, de 

baseras ofta på den operationella verksamheten vilket är lättare att hantera på den nivån.
88

 Det 

är således viktigt att de finansiella målen översätts till operationella mål för att passa alla 

nivåer i organisationerna.
89

 

 

En skillnad bör göras mellan mätning och rapportering av nyckeltalen. Mätning är när en 

aktivitet tilldelas ett tal för att på så sätt ge uttryck för olika egenskaper. Rapporteringen 

innebär att resultaten från mätningen sprids till berörda personer. Detta bör bara göras för den 

mätning företaget vill belysa, den mätning som inte rapporteras kan gå förlorad inom 

organisationen.
90

 

3.6 Nyckeltalens samspel 

Styrsystem har till syfte att erbjuda ledningen ett verktyg som övergripande kan anpassa 

företagets vision och mål till en uppsättning av nyckeltal. Styrsystemen ser även till att olika 

perspektiv samordnas och samverkar med varandra.
91

 Styrkan ligger i att det inte bara är en 

samling finansiella och ickefinansiella nyckeltal som mäts utan att de kopplas samman. 

Styrmodellerna har vidare som syfte att genom sitt framtagande få medarbetarna på alla 

nivåer i företaget att anamma företaget strategi och mål. Styrkan kan sägas ligga i just 

framtagande processen och att olika perspektiv medvetet samordnas och samverkar.
92

 Det 

måste dock uppmärksammas att strategin och målen företaget har ligger till grund för de mått 
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och perspektiv som tas fram i styrsystemen, styrmodellerna i sig är inte en garanti för att 

strategin följs och fungerar. Kapland och Norton skriver att ”det man inte kan mäta kan man 

inte styra”. 
93

 Ickefinansiella nyckeltal är kärnan i att beskriva strategin och att kommunicera 

denna och därmed hjälpa till att implementera strategin. Ickefinansiella mått ökar i sin 

användning om företagen använder styrmodeller. Styrsystem är ett starkt hjälpmedel för att 

implementera strategin.
94

 

 

Ett exempel på en välkänd och väletablerad styrmodell är Balanced Scorecard som växte fram 

som ett svar på kritiken på de finansiella måttens dominans. Modellen bestod ursprungligen 

av fyra perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet processperspektivet samt 

förnyelse och utvecklingsperspektivet.
95

 Modellen var från början tänkt som ett mätinstrument 

men Kaplan och Norton anser att det även går att applicera tankarna bakom modellen på 

processen att koordinera strategisk formulering med implementeringsprocessen. Styrkan i 

Balanced Scorecard ligger ofta i framtagandet, då många medarbetare gemensamt medverkar 

till analys och diskussioner kring förutsättningarna för företaget. Det förutsätter att så många 

som möjligt är med och medverkar till att bryta ned visionen i strategiska framgångsfaktorer.  

Arbetet bör eftersträva att nå en hög förståelse och förankrande av de prioriteringar som har 

gjorts, finns inte förståelsen för arbetet riskerar det att leda till en stor frustration och ett sämre 

resultat. Att utvecklingsprocessen sker ifrån två håll är vidare mycket viktigt, först måste 

ledningen försöka att framgångsrikt förankra visionen i företaget och se till att den når ut till 

alla delarna av organisationen, vidare bör ett klimat finnas där en process bildas för att i hela 

organisationen ta reda på vilka aktiviteter som bidrar till att visionen förverkligas. Cheferna 

måste stå bakom processen till 100 procent. En arbetsprocess finns för hur ett Balanced 

scorecard kan tas fram men vid varje tillfälle måste hänsyn noga tas till det enskilda företagets 

unika förutsättningar.
96

 De företag som använder Balanced scorecard använder ickefinansiella 

nyckeltal till 80 procent och de företag som inte använder sig av Balanced scorecard använder 

ickefinansiella nyckeltal till 20 procent 
97

.  
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3.7 Uppföljning och utvärdering av nyckeltal 

Nyckeltalens uppföljning är viktigt för att kunna precisera och identifiera problem i 

organisationer. Uppföljningen ger signaler om hur företagets utveckling ser ut, helst ska 

signalerna om utveckling kunna identifieras innan de slår igenom i resultatet. Signalerna ska i 

sin tur leda till anpassning i organisationen så utfallet blir vad som är önskvärt.
98

 Utfallet från 

måtten bör jämföras med de önskvärda utfall som är uppsatta inom organisationen
99

.  

Vid implementering av ett prestationsmätningssystem bör organisationen ha en frekvent 

uppföljning av mått och resultat. Två av de viktigaste anledningarna till denna uppföljning är 

dels att uppföljningen informerar ledningen om ifall strategin implementeras på ett lyckosamt 

sätt och dels att visa att ledningen visar att de tycker att måtten är viktiga, genom att de är 

seriösa med att följa upp utfallen på dessa.
100

  

Inget företag har patent på en strategi och strategin varar sällan för evigt, strategin och därmed 

vilka nyckeltal vikten läggs vid måste uppdateras och ständigt förändras
101

. 

3.8 Belöning 

Belöning kan bestå av alla saker som anställda värdesätter, till exempel löneökning, bonus, 

anställningssäkerhet och möjligheten att avancera inom organisationen
102

. Nyckeltalen går 

ofta att använda som referenspunkt vid fastställande av de olika belöningarna
103

. Genom 

denna sammankoppling av belöning och nyckeltal kan företaget skapa motivation kring det 

som företaget vill fokusera extra hårt på. De anställda kan även utvärdera sitt eget arbete och 

komma fram till förbättringar. I sin tur leder detta till ytterligare förbättringar i de anställdas 

prestationer och därigenom en förbättring av nyckeltalen, en god spiral kan således skapas.
 104

 

Detta är därför ett utmärkt sätt att öka incitamenten bland de anställda att uppfylla företagets 

mål och strategi. Anställdas motivation kan även stärkas utan monetär belöning, det viktigaste 
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är att de anställda känner personlig tillfredställelse.
105

 Även om belöning inte ges kan 

anställda känna att de har åstadkommit något bra om nyckeltalen uppnås, det viktiga är att 

kommunicera hur det går för företaget
106

. Det är även viktigt för de anställda att veta inom 

vilka områden de blir bedömda, vilket ökar deras motivation att göra ett bättre arbete samt att 

reflektera över hur de kan förbättra det. 
107

 

 

Om belöningssystemen ska bygga på nyckeltal är det viktigt att de inte endast baseras på 

kortsiktiga finansiella nyckeltal. Detta då det kan leda till snedvridningseffekter och ett 

kortsiktigt tänk som vi tidigare diskuterat. Därför behöver belöningen även knytas till 

långsiktiga nyckeltal som motverkar kortsiktigheten, till exempel ökad marknadsandel. Risker 

med att bygga belöningssystem efter nyckeltal är att de anställda kan försöka att manipulera 

siffrorna för att öka sin egen belöning.
108

 Företaget kan ge bestraffning genom att ta bort 

belöning om resultatet är dåligt. Detta kan många gånger slå hårdare att ta bort en belöning än 

att inte ge någon alls.
109

 

3.9 Slutsats av teorin 

Den teori som vi har studerat har gjort att vi kommit fram till nedanstående modell som utgör 

de områden som vi anser vara de viktigaste att analysera då de enligt teorin har en stark 

påverkan på verksamheten. Modulerna för strategi, styrning och nyckeltal är 

utgångspunkterna för vad hela vår uppsats handlar om. Vi måste dock ta hänsyn till de syften 

som nyckeltalen har i verksamheten likväl som utvärdering av nyckeltalen och belöning 

kopplat till dem, då dessa har en inverkan på samspelet mellan strategi, styrning och 

nyckeltal. Det är alltså viktigt att trots att samspelet mellan strategi och styrning är det 

centrala, inte missa det som sker i periferin och som påverkar det samband vi är intresserade 

av. Vi kommer att använda de olika delarna av modell 3.3 som utgångspunkt i vår analys av 

fallföretagen längre fram i uppsatsen. 
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4. Empiri 

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av bemanningsbranschens speciella karaktär. Sedan 

fortsätter avsnittet med en presentation av fallföretagen Randstad, Poolia och Manpower. 

Företagens strategi, dess användning av nyckeltal och kopplingen däremellan kommer att 

belysas. 

4.1 Bemanningsbranschen 

Det som särskiljer bemanningsföretagen från andra branscher är dess flexibla 

anställningsform och möjligheten till lägre rekryteringskostnader för företagen. I det stora 

hela bidrar bemanningsföretagen till att minska sina kunders osäkerhet i tillsättning hos 

personal, då osäkerhet kan finnas i efterfrågan, anställningens varaktighet, kvalitén på 

arbetskraften och omfattningen.
110

 

 

Företag inom bemanningsbranschen måste rätta sig efter de kollektivavtalen som skiljer 

Sverige från många andra länder. Avtalen innebär att konsulterna har garantilön enligt 

kollektivavtal. Garantilönen är den lägsta garanterade lönen en konsult erhåller från 

bemanningsföretaget. Lönen består av ett antal garanterade arbetstimmar vilka konsulten får 

betalt för oavsett antal arbetstimmar, detta innebär att om inte konsulten är uppbokad alla 

garantitimmar får bemanningsföretaget ändå stå för dessa. När företag hyr in personal från 

bemanningsföretag behöver de inte tänka på anställningsavtal och andra villkor.
 111

 

4.2 Randstad 

4.2.1 Om företaget 

Randstad är ett auktoriserad bemannings och rekryteringsföretag grundat 1960 med säte i 

Amsterdam och med verksamhet i 46 länder. Inom HR-branschen är Randstad världens näst 

största företag och arbetar med rekrytering inom kontor, IT, callcenter, ekonomi, produktion 

& lager och sälj & marknad. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm och i Sverige har 

företaget ca 700 medarbetare varav ca 60 arbetar internt och resten arbetar externt som 

konsulter.
112

 Randstad är det tionde största bemanningsföretaget i Sverige
113

. Företaget har 

kontor i sju städer och huvudsakliga arbetsuppgiften är staffing vilket innebär både 
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bemanning och rekrytering. Professionals är en ny verksamhet nischad mot professionella 

branscher vilken nyligen startats upp i Stockholm. Företaget försöker hålla en bred profil och 

har på senare tid breddat sig även mot kollektivsidan. I Malmö är de vanligaste tjänsterna 

ekonomi och administration.
114 

4.2.2 Strategi och mål 

Missionen i Randstad lyder "Shaping the world of work". Innebörden av missionen avser dels 

att ha en positiv inverkan på människors liv genom att hjälpa dem att hitta rätt arbete. Andra 

delen hänför sig till kunderna och innebär att företaget ska hjälpa till att lättare förverkliga 

deras affärsmål. Samtidigt ska Randstad ge kunderna möjlighet att koncentrera sig på 

kärnverksamheten genom att rekrytera de konsulter som passar bäst till kunden.
 115

 

Ovanstående är tydligt definierat och kommunicerat
116

, det finns bland annat att läsa på 

Randstads hemsida
117

. Cheferna har fått tydlig information om strategin och vad den innebär 

som de sedan ansvarar för att kommunicera till medarbetarna. Genom att arbeta på 

ovanstående sätt menar företaget att de är med att påverka branschen och bidra med nytta till 

samhället, de anser att de höjer kraven på branschen och påverkar branschen vilket ger ett driv 

inom Randstad att arbeta.
118

 

 

Randstads tre kärnvärden är “to know, to serve, to trust”. Innebörden av ”to know” beskriver 

företaget med att de är specialister på kunden och har god kontakt med kunden, att de har 

mycket kunskap samtidigt som de känner sina kunder väl och kan förmedla värdefulla affärer 

där detaljerna betyder mest. ”To serve” innebär att de är framgångsrika och har både 

högklassig service och att branschens krav som ställs är överträffade. ”To trust” förklarar de 

som att de är respektfulla och hanterar människor väl samtidigt som de sätter högt värde på 

relationerna de skapar.
119

 

Företaget profilerar sig som ett företag som har personlig service samtidigt som de har 

effektiviteten från ett stort företag
120

. Majoriteten av de internt anställda inom företaget 

arbetar som konsultchefer och är specialiserade inom ett visst tjänsteområde och ett specifikt 
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geografiskt område. Varje kund har en konsultchef som de huvudsakligen vänder sig till och 

en konsultchef som också finns tillgänglig om konsultchefen inte är på plats. 

Konsultchefernas arbetsuppgifter består av att vara ansvariga för kunder, konsulter och 

kandidater under hela processen vilket innebär att kunden bara har en eller två 

kontaktpersoner som de kommunicerar med, vilket Randstad ser som en fördel. Den största 

faktorn som särskiljer Randstad från deras konkurrenter är hur de organiserar sig då de arbetar 

med konsultchefer som har ansvar för egna kunder, konsulter och processer.
121

 

Randstad beskriver själv sin främsta framgångsfaktor som den nära kontakten med kunderna 

och de arbetar mycket för att personkemin med uppdragsgivaren ska stämma
122

.  En 

anledning att ge stort ansvar till konsultcheferna är att det är bra med människor som får 

ansvar då det ger ett driv att arbeta hårdare
123

. 

4.2.3 Delmål i divisionerna  

Strategin är enhetlig för hela organisationen. Likaså målsättningen som går ut på att öka 

försäljningen. På divisionsnivå sätts egna mål men det främsta målet för Malmökontoret är 

ändå att försöka öka försäljningen då detta är den främsta faktorn konsultcheferna mäts på. Ett 

annat mål för avdelningen i Malmö är att utöka verksamheten på kollektivsidan då de främst 

arbetat med tjänstemän sedan tidigare. Målen har sin grund i påtryckningar från central nivå 

då Randstad vill vara en helhetsleverantör och uppfylla framtida behov på marknaden. 

Företaget menar att det är säkrare ur en ekonomisk synpunkt att ha en riskspridning över olika 

sektorer.
124

 

4.2.4 Styrmedel som företaget använder för att uppnå sina mål 

Budget används både på landsnivå, per avdelning och per unit (två konsulter) för att hjälpa till 

att styra organisationen i rätt riktning. Kontoren mäts kontinuerligt av ledningen genom 

budget och försäljning, vilket kommer att redogöras för senare. Avdelningarna får varje 

månad rapporter på resultatet och det är därefter upp till varje avdelningschef att agera utifrån 

resultatet. Ingen feedback eller inga riktlinjer ges från ledningen till avdelningarna hur de ska 

agera utifrån resultatet. Processen konsultcheferna arbetar med är tydligt definierad och de ska 

följa en mall när de kontaktar kunder, rekryterar, följer upp kundkontakten och så vidare. 
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Rutinerna har tagits fram av huvudkontoret i Holland och är standadiserade i hela världen för 

att skapa en kvalitetssäkring. Varje konsultchef ansvarar för mellan 5-10 olika branscher. 

Förutom att följa rutinerna är det upp till varje konsultchef hur de ska arbeta effektivt för att 

öka försäljningen.
125

 

 

Den största fördelen med styrsystemet är att det är ett stort system som sammankopplar 

kunder, konsulter och uppdrag. På så sätt kan alla parter få all ekonomisk information rörande 

försäljningsdelen med hjälp av data. Nackdelen är främst att systemet inte är framåtblickande, 

men systemet håller på att bearbetas och är i nuläget i en uppstartsfas.
126

 

4.2.5 Mätning och nyckeltal 

Den huvudsakliga mätningen av nyckeltal sker genom att mäta konsultcheferna på olika 

nyckelmått relaterade till försäljning. Mått som konsultcheferna mäts på är antal orders per 

konsultchef, samtal per konsultchef, kundbesök per konsultchef, affärer per konsultchef och 

konsulter per innemedarbetare. Konsulterna mäts på sjukfrånvaro och garantilöneutfall. 

Företaget arbetar också med medarbetarundersökningar där de mjuka aspekterna beaktas 

bland de interna medarbetarna. Förutom budget ansvarar inte avdelningarna för att rapportera 

finansiella nyckeltal till huvudkontoret. Beroende på kundernas önskemål tar Randstad fram 

olika rapporter beroende på vad kunden vill ha mätt.
127

  

 

Kundnöjdheten mäts inte med nyckeltal utan konsultcheferna använder istället individuella 

uppföljningar med varje kund enligt de standardiserade rutiner som tidigare beskrivits. En 

rutin är till exempel att i början av ett nytt uppdrag och i början med en ny kund används en 

tätare uppföljning vilken finns specificerad.
128

 

 

Företaget har valt att inte mäta personalomsättning då det inte blir rättvisande när 

verksamheten är av sådan art att hyr-köp är en del av verksamheten, därmed blir måttet inte 

representativt. Ingen modell används för att mäta nyckeltalen.
129
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4.2.6 Uppföljning och utvärdering av nyckeltal 

Nyckeltalen mäts i ett system där ekonomiavdelningen enkelt kan ta fram måtten. En rapport 

med måtten kommer en gång i månaden, och måtten som bifogas är ofta relaterade till 

försäljning. Med denna rapport ges ingen feedback på hur resultaten av måtten ska förbättras. 

Istället läggs detta ansvar på avdelningscheferna som utvärderar resultaten av nyckeltalen och 

måste vara kreativa för att öka försäljningen. Ansvaret för uppföljningen med kunderna är 

delegerat till varje konsultchef. Inga hårda siffror används utan konsultchefen gör istället egna 

anteckningar. Om till exempel klagomål kommer in registreras dessa enligt rutinerna. Samma 

processer som sker med kunderna sker också med konsulterna och de följs upp 

kontinuerligt.
130

 

Avdelningscheferna är inte med i framtagandet av måtten utan det är ekonomiavdelningen 

som ansvarar för det. Däremot har cheferna möjlighet att påverka var tyngdpunkten ska ligga. 

Till exempel låg tyngdpunkten förut på omsättningen istället för på marginalen men det har 

ändrats efter påtryckningar från avdelningscheferna.
131

 

4.2.7 Prestationsbaserad belöning kopplad till nyckeltalen 

Ovanpå innemedarbetarnas vanliga lön väljer koncernledningen ofta att premiera med en 

team-baserad prestationslön. Den prestationsbaserade lönen på gruppnivå används då 

företaget vill främja teamarbete. Kontoret i Amsterdam styr mot det som de vill främja i 

organisationen. Bonusen är för närvarande knuten till försäljning i termer av volym och 

grossprofit. Bonusens bas varierar mellan olika år beroende på vad man vill främja. Förra året 

baserades den på Sverigenivå och senast baserades den på avdelningsnivå. Provision på 

landsnivå användes för att främja nya verksamhetsområden inom landet och senast hade 

provisionen till syfte att främja gruppkänslan på avdelningsnivå.
132

 Den prestationsbaserade 

ersättningen är endast till de som arbetar internt. Konsulterna har en garantilön vilken tidigare 

definierats i inledningen av empirin.
133

 

  

                                                      
130

 Kastensson, Maria, intervju 
131

 Ibid. 
132

 Ibid. 
133

 Ibid. 



 36 

4.3 Poolia 

4.3.1 Om företaget 

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag och har varit verksamt i över 20 år.
134

 Företaget 

är i dagsläget Sveriges sjunde störste bemanningsföretag
135

. Poolia arbetar med rekrytering 

och bemanning av kvalificerade tjänstemän och fokuserar på uthyrning och rekrytering av 

personal inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Human Resources, 

Sales & Marketing, IT & Engineering,Office Support och Executive.
136

 Poolia finns idag i 

fem länder och har drygt 2 000 medarbetare. Av dessa är cirka 90 procent konsulter och 

resterande är innemedarbetare som svarar för administration, försäljning och 

kundkontakter.
137

 I Malmö är de vanligaste tjänsterna ekonomi, sälj, marknad, IT och teknik 

engeineering.
138

 

4.3.2 Strategi och mål 

Poolias vision är ”att bli ett av Europas ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom 

området kvalificerade tjänstemän”
139

. Innebörden av visionen är att ”förse företag och 

organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av 

kvalificerade tjänstemän”
 140

.  

 

Det övergripande målet är att Poolia ska betraktas som branschens bästa arbetsgivare både 

internt och externt. Poolia har även som mål att uppfylla sina värderingar som är att vara det 

goda företaget och anser att om de tydligt och väl kommunicerar värderingarna till de 

anställda ska de bli goda ambassadörer för företaget.
141

  

 

Poolias strategi har sett annorlunda ut under åren. 2002 antog de en ny strategi som fokuserar 

på kvalificerade tjänster under varumärket Poolia Professionals
142

.  Att bolaget är inriktat mot 

kvalificerade tjänstemän är något som företaget anser särskiljer dem från deras konkurrenter 
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och ger dem konkurrensfördelar
143

. Poolia lägger stor vikt vid sina anställda då basen i deras 

verksamhet är individuell kompetens hos ett stort antal medarbetare, likabehandling av 

kandidater sker alltid och kompetensutveckling sker ständigt
144

. Företaget satsar även mycket 

på tillväxt och att växa organiskt
145

. 

4.3.3 Delmål i divisionerna  

Poolia har en likartad strategi inom hela företaget men delmål finns ända ner på individnivå, 

de olika yrkesrollerna har olika mål som ska uppfyllas. Malmökontorets mål är bland annat att 

konsulterna ska ha en hög beläggningsgrad. Målet är att beläggningsgraden ska vara över 90 

procent.
146

  

4.3.4 Styrmedel som företaget använder för att uppnå sina mål 

Poolia har ett omfattande budgetarbete som består av en kvartalsvis rullande budget. För att 

uppfylla målen arbetar företaget inom fyra så kallade ben. Inom dessa ben arbetar företaget 

kontinuerligt med nyckeltal, undersökningar och andra typer av förbättringsåtgärder för att 

utveckla dessa områden. Benen är:
147

 

- Kunder, Detta ben hanterar det som berör Poolias kunder, hur nöjda de är samt hur 

många kunder som företaget har. 

- Konsulter, Detta ben hanterar de konsulterna Poolia har anställda och allt som berör 

dessa. 

- Kandidater, Tredje benet berör de som ansöker till Poolia och som är framtida 

kandidater till anställning. 

- Organisationen, Sista benet behandlar den interna effektiviteten i organisationen. 

 

Poolia anser att arbetet inom de fyra benen främjar företagets strategi. Fördelarna med Poolias 

styrsystem enligt företaget är att de grundar sig i att nyckeltalen delas upp i olika kategorier 

och endast de nyckeltal som har ett mål som stöds används. Huvudsakliga nackdelen är om 

det mäts fler nyckeltal än vad som kan användas och följas upp.
148
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4.3.5 Mätning och nyckeltal 

Poolia arbetar med en rad finansiella nyckeltal som till exempel direktmarginal på 

hyruppdrag, operativ kostnad/andel av intäkter, rekryteringsintäkternas andel av total 

omsättning, personalkostnader på innepersonalen, snittpriser och EBIT
149

. 

Poolia arbetar även med nyckeltal inom de fyra olika benen som vi tidigare nämnt. 

- Inom benet kunder mäter Poolia hur många kunder som finns per innepersonal, 

snittpriser (olika för hyr och rekrytering) och antal kundbesök. Poolia är medvetna om 

att statistik finns om hur många kundbesök som behövs göras för att få till ett avslut 

och börja tjäna pengar. Därför blir antalet kundbesök en viktig del. Nöjd kund arbetar 

de även med och säkerställs genom att varje uppdrag följs upp av en kundenkät. 

Nöjdkund mäts men företaget anser inte att det är ett nyckeltal.
150

 Kundsegmentering 

är även viktigt för att minska riskerna med att vara beroende av ett fåtal stora kunder 

inom en bransch
151

. 

- Inom det andra benet vilket är konsult arbetar de med snittid på uppdragslängd, 

medarbetarundersökningar och har återkommande utvecklingssamtal. Poolia arbetar 

även med ett konsultindex som följs upp på alla slutförda uppdrag. 

Medarbetarundersökningarna sker årligen och bedrivs på ett konsekvent och 

långsiktigt sätt, det leder vidare till utvecklingssamtal samt möjligheter till 

kompetensutveckling, allt främjas av en god kommunikation. 

Medarbetarundersökningarna och konsultindexen anses inte som nyckeltal men 

mätning sker. 

- Inom det tredje benet kandidat mäter Poolia hur många annonser som finns ute, hur 

många intervjuer som görs med möjliga kandidater och hur många som registrerar sig 

på hemsidan. 

- Organisationen är det sista benet och där mäter företaget olika typer av 

effektivitetsmått vilka till exempel berör innepersonalen på företaget.
152
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4.3.6 Uppföljning och utvärdering av nyckeltal 

De mått som beskriver aktivt säljarbete blir en gång i veckan utvärderade på sitt resultat. På 

kontorsnivå eller affärsområde mäts ett antal mått antingen på vecko- eller månadsbasis. 

Dessa mått tillsammans med de finansiella nyckeltalens resultat utvärderas månadsvis på både 

avdelnings och individnivå. I Stockholm som är ett större område utvärderas måtten utifrån de 

olika affärsenheterna på kontoret, medan de mindre kontoren som till exempel Malmö 

utvärderas som en enda enhet. Det är först när det kommer till större kontor som det känns 

relevant att utvärdera de olika affärsområden separat.
153

 

Trots att kundindex och konsultindex inte är nyckeltal följs de upp och efter varje slutfört 

uppdrag. Ytterligare uppföljning sker mot konsulter och kunder genom att chefer gör besök på 

kundföretaget minst var tredje vecka för att kontrollera och följa upp att allting fungerar som 

överenskommet. Poolia gör kompetenstester när de anställer nya konsulter och fortlöpande 

under anställningens gång. Interaktiva utbildningar finns till konsulterna för att de ska kunna 

utvecklas och om Poolia kommer överens med kundföretaget om en utbildning de anser att 

konsulten behöver kan de båda dela ansvaret och därmed kostnaderna för utbildningen.
154

 

Poolia är en platt organisation där ansvaret är delegerat långt ner i organisationen. VD ger 

riktlinjer men sen är det upp till gruppcheferna att bestämma vilka nyckeltal som är viktiga 

och hur de kan förbättras. Björn säger att ”det finns en bolagsmässigsamsyn kring vad som är 

viktigt och hur det ska uppnås”.
155

 Poolia vet om att olika mått är olika viktiga beroende på 

hur situationen ser ut. Detta leder till att de olika måtten får olika värden beroende på 

konjunkturer.
156

 

4.3.7 Prestationsbaserad belöning kopplad till nyckeltalen  

Precis som i resterande företag i branschen består konsulternas ersättning av en garantilön. 

Konsulterna kan även bli belönade med en uppdragsbonus som är kopplad till just uppdraget. 

Bonusen delas ut om Poolia anser att det finns ett mervärde i konsultens tjänster och om de 

kan ta ett högre pris för konsulten. Anser Poolia att de även vid fortsatta uppdrag kan ta ett 
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högre pris kan uppdragsbonus bli fast. De modeller som finns för de rörliga lönerna varar 

mellan två till tre år för att sedan revideras.
 157

 

4.4 Manpower 

4.4.1 Om företaget 

Manpower startades i Wisconsin, USA
158

 och är Sveriges enskilt största 

bemanningsföretag
159

. Företaget erbjuder varje år anställning till 20 000 personer i Sverige 

och vid årsskiftet 2008/2009 var Manpower den tionde största privata arbetsgivaren i 

Sverige.
160

 Manpower finns representerat i 82 länder, har ca 4000 kontor och ca 3 miljoner 

anställda världen över
161

. Företaget arbetar främst med uthyrning (bemanning) av konsulter 

och med rekrytering till kundföretag.  Förutom Division Manpower som hanterar 

tjänstemannasidan i Manpowers verksamhet finns även ”Professionals” som arbetar med 

chefer & specialister och ”Industri & logistik” som i princip arbetar med alla yrken under LO-

avtalet. I Malmö finns alla ovanstående divisioner representerade.
162

 Andra 

verksamhetsområden berörs också inom Manpowers dotterbolag, till exempel hälsofrågor. 

4.4.2 Strategi och mål 

Manpowers vision är att ”Bli ledande när det gäller att skapa och leverera de tjänster som gör 

våra kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.” Vad visionen egentligen innebär är 

att Manpower vill kunna följa med kunden och vara en professionell part som kunden 

använder som ett bollplank.
163

 

Manpowers gamla värderingar är ständigt närvarande inom organisationen även om det 

nuförtiden är mer amerikaniserat och mer vision i fokus. Trots detta arbetar innepersonalen på 

divisionen fortfarande utifrån dessa värderingar och de finns ofta med i bakhuvudet när det 

görs olika urval, till exempel vid rekrytering. De gamla värderingarna var ”Personlig, Pålitlig 

och Kompetent” men de har reviderats och ändrats flera gånger och är nu ”People, 
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Knowledge and Innovation”.
164

 Att bry sig om människan, att ha kunskapen och dela med sig 

av denna samt att vara kreativa, innovativa och föregångare är vad dessa värderingar handlar 

om
165

. Värderingarna är ryggraden till allt i Manpower medan budgeten och affärsplanen är 

verktygen för att uppnå värderingarna, strategin och målen.
166

  

Manpower profilerar upplevelsen som ett särskiljande drag och definierar sitt varumärke 

genom att leverera högsta möjliga värde till både kunder och konsulter. Det är denna 

differentiering som ska skapa lojalitet hos kunder och konsulter för att slutligen generera 

intäkter och vinst. Differentieringen sträcker sig från den känslan som förmedlas på kontoret 

till hur rekryterarna pratar med kandidater.
167

  

Manpower är en stor och utbredd organisation och täcker därför upp där kunderna finns. 

Företaget anser att de på grund av sin storlek kan erbjuda en helhetslösning för kunderna när 

många konkurrenter endast kan erbjuda delar och är nischade inom specifika områden. Denna 

möjlighet att erbjuda en helhet för kunderna är en stor konkurrensfördel för Manpower.
168

. 

Konsulterna som arbetar hos kundföretaget ska passa in i den miljö som finns på 

kundföretaget. I vissa fall passar denna miljö bra med Manpowers värderingar, men ibland 

ska konsulten anpassas till ett företag som är annorlunda och därför kan det bli fel om 

Manpower formar konsulterna för starkt. Eftersom personalen på Manpower rekryterar 

konsulterna tenderar dessa ändå till viss del att ha värderingar som stämmer med 

organisationens då urvalen görs av personer med Manpowers värderingar i bakhuvudet.
169

 

4.4.3 Delmål i divisionerna 

Visionen i Manpower är enhetlig över hela organisationen men det finns mål inom varje 

division som är unika. Manpower Professionals vill vara en mer renodlad konsultverksamhet, 

medan Industri & logistik är mer specialiserade på leverans och bemanning med stora 

volymer. Division Manpower ligger mellan dessa båda extremer och ska kunna pendla mellan 
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arbetsuppgifter som har karaktärsdrag från båda ovanstående divisioner. Division Manpower 

har mål som ligger i linje med företagets övergripande strategin.
170

 

I affärsplanen sätter ledningsgruppen upp mål för verksamheten. Internt inom divisionen sätts 

ytterligare mål för nyckeltalen, till exempel ser de till hur många konsulter som är uthyrda när 

de sätter mål för omsättningen.
171

 

4.4.4. Styrmedel som företaget använder för att uppnå sina mål 

Från ledningsnivå arbetas det med budget såväl som en affärsplan vilken specificerar vilka 

huvudaktiviteter som organisationen ska fokuseras på under det kommande året. De områden 

som Manpower vill förbättra är för närvarande fem stycken och ett område kan till exempel 

vara försäljning. Anledningen till att en aktivitet lyfts fram kan bero på att företaget har fått 

dålig kritik inom området eller att de vill lägga ytterligare fokus vid denna aktivitet. Därefter 

är det relativt fritt att inom varje division arbeta fram specifika mått och arbetssätt för att få 

enheten att fokusera på dessa saker. Också i relation till budgeten väljer ledningen att plocka 

ut en del nyckeltal som man utvärderar divisionerna på, vilket kommer att diskuteras senare. 

Affärsplanen i kombination med budgeten ger de verktyg som visar hur organisationen ska 

arbeta under kommande år.
172

 

Fördelar med Manpowers styrsystem är att det finns en röd tråd som genomsyrar arbetet och 

det är väldigt tydligt vad fokus ska ligga på. Oavsett geografisk placering, vet medarbetarna 

vad som är viktigt inom organisationen. Nackdelarna kan vara att det ibland blir relativt 

specifika krav på måtten från USA som inte känns så anpassade till varje enskild division.
173

 

4.4.5 Mätning och nyckeltal 

Omsättning, täckningsbidrag, ordermarginal och vinst är det Manpower tydligast mäter. 

Måtten mäts månadsvis och ges uppifrån organisationen till divisionerna och jämförs med de 

mål som satts upp. Antal uthyrda konsulter mäts genom att mäta de som är inne på företaget 

och är också ett nyckeltal som används, men detta har större vikt i industri & logistik än i 

Professionals. Antalet konsulter Manpower har ute mäts genom att mäta de som är inne på 
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företaget. Detta görs av praktiska skäl då de flesta är ute på uppdrag, och mätningen indikerar 

hur garantilöneutfallet kommer att bli.
174

 

På Manpower mäts också nöjd medarbetarindex och nöjd kundindex varje år. Detta görs av ett 

oberoende bolag som genom enkätundersökning ställer ett antal frågor. Nöjd kundindex mäter 

både hur nöjd kunden är med bemanningsföretaget och med de enskilda konsulterna. Detta 

ger en bild av var divisionen står och vart de vill komma nästa år. Därefter analyseras vilka 

aktiviteter som måste vidtas.
175

 

Varje division inom Manpower får KPI (key performance indicator) som är viktiga för just 

deras division, ingen modell används för att arbeta med nyckeltalen mer strukturerat eller för 

att implementera strategin inom organisationen.
176

 

4.4.6 Uppföljning och utvärdering av nyckeltal 

Nyckeltalen som diskuterats ovan kommer uppifrån organisationen ner till divisionerna men 

ingen feedback ges med måtten. Analysen av måtten läggs på divisionerna som själva för stå 

för utvärderingen och utvärderingen. Om divisionen får ett dåligt värde på till exempel nöjd 

medarbetarindex kommer divisionen att få veta att de bör prioritera detta genom affärsplanen. 

Divisionen kan också förvänta sig att de kommer att få förklara uppåt i organisationen hur det 

som presterats dåligt ska förbättras. Måtten som Manpower använder sig av är generellt 

relevanta och uppdaterade. Men för vissa områden inom organisationen kan måtten kännas 

mer relevanta än för andra områden.
177

 

Utvärderingen av konsulterna görs genom uppföljning. Manpower har rutiner som säger när 

uppföljning av försäljning ska ske och uppföljningen görs efter en viss tid beroende på 

karaktären av uppdraget. Vid uppföljning tar innemedarbetarna kontakt med kunden genom 

att göra besök eller genom att kontakta kunden per telefon. Manpower stämmer också av med 

konsulten i ett tidigt skede av uppdraget och ger återkoppling till konsulten efter att 

uppföljning gjorts med kunden.
178
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4.4.7 Prestationsbaserad belöning kopplad till nyckeltalen 

Ibland så kan mätningarna motiveras för innepersonalen med att om ett mål uppnås belönas 

det genom en gemensam aktivitet, och detta mål hamnar då i fokus.  

 

Manpowers innemedarbetare har en fast lön med en provisionsbaserad del knuten till de 

finansiella nyckeltalen. Ingen prestationslön är knuten till ickefinansiella nyckeltal. Beroende 

på typ av anställning kan provisionen vara av antingen individuell och teambaserad karaktär 

eller endast teambaserad. Kopplingen mellan belöning och prestation görs månadsvis på 

utfallen för nyckeltalen. Konsulterna har garantilön precis som i hela branschen som har 

definierats i början av empirin.
179

 

 

                                                      
179

 Ivarsson, Maria, Intervju 



 45 

4.5 Vad mäter fallföretagen? 

Nyckeltalens 

karaktär Vad mäter Randstad? Vad mäter Poolia? Vad mäter Manpower? 

Finansiella Resultat 

Operativ kostnad/ andel av 

intäkt Resultat 

  

Ebit Försäljning/ Omsättning 

  

Direktmarginal på 

hyruppdrag (TB1) Täckningsbidrag 

  

Snittpriser (totalt och per 

tjänsteområde) Ordermarginal 

  

Marginal (TB2) 

 

  

Rekryteringsintäkternas 

andel av total omsättning 

 

  

Personalkostnader 

(innepersonal) 

 

    Interna processer 

och försäljning 

Konsulter per 

innemedarbetare 

Konsulter per 

innemedarbetare 

Konsulter per 

innemedarbetare 

 

Garantilöneutfall/ antal 

konsulter ute Obelagda konsulter 

Garantilöneutfall/ antal 

konsulter ute 

 

Antal kundbesök per 

konsultchef 

Antal kundbesök per div. 

och individ 

 

 

Antal affärer per 

konsultchef 

Antal pågående affärer per 

div. och individ 

 

 

Antal samtal per 

konsultchef 

Förfrågningar per div. och 

individ 

 

 

Antal orders per 

konsultchef Avslut per div. och individ 

 

  
Intervjuer per individ 

 

    

Medarbetare 

Nöjd 

medarbetarundersökning 

Nöjd 

medarbetarundersökning Nöjd medarbetarindex 

 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 

 

  

Konsultindex 

 

    Kunder 

 

Nöjd kundindex Nöjd kundindex 

     

 

 

  

Tabell 4.1 
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5. Analys 

I kommande avsnitt analyseras fallföretagen utifrån den teoretiska referensramen, strategin 

och användningen av nyckeltal analyseras samt dess koppling. Avsnittet inleds med att varje 

fallföretag analyseras var för sig varefter en jämförande analys görs. 

5.1 Analys Randstad 

5.1.1 Strategi 

Randstads strategi har definierats i empirin och är "Shaping the world of work". Enligt 

Catasús et al. bör strategin väljas med hänsyn till konkurrenter, resurser eller aktiviteter. Då 

Randstads strategi täcker alla område går det inte att definiera strategin utifrån någon specifik 

av dem utan den inbegriper alla, vilket Hatch förespråkar.  

Randstad har i linje med Catasús et al. försökt hitta en strategi som särskiljer sig från 

konkurrenterna genom att erbjuda unik personlig kontakt till kunden. Målet för 

Malmökontoret är att öka försäljningen vilket enligt empirin verkar vara ett genomgående mål 

inom hela Randstad. Målet genomsyrar således hela organisationen vilket är viktigt enligt 

Kaplan & Norton.  

Catasús et al. förespråkar att det inte finns några generella framgångsfaktorer utan att 

faktorerna ska anpassas efter varje företags eget framgångsrecept. Eftersom strategin i 

Randstad bygger på den personliga kontakten med kunden kan vi anta att den viktigaste 

framgångsfaktorn är att sköta denna kontakt väl. Därmed är det viktigt att medarbetarna i 

Randstad uppmuntras att hantera kontakten på ett bra sätt, då dessa har ett stort ansvar för att 

göra kunden nöjd. Ewing och Samuelson menar att det är viktigt att framgångsfaktorerna 

mäts. Kundnöjdhet är en framgångsfaktor som inte mäts och rapporteras på det sätt som 

Catasús et al. förespråkar, vilket bör göras för att belysa vikten av kunderna inom 

organisationen. Det saknas en helhetsbild över kundnöjdhetsmätningarna. Medarbetarna i 

organisationen är väsentliga för att lyckas med en välfungerande personlig kontakt med 

kunderna då de ansvarar för hela kontaktkedjan med kunden. På så sätt får dessa en nyckelroll 

inom företaget och blir viktiga för att nå framgång. Medarbetarundersökningar används men 

mäts inte som nyckeltal, vilket gör att resultatet inte kan rapporteras till ledningen. Då 

Randstads strategi bygger på att vara med och förändra branschen kan vi anta att innovation 

och kunskap är andra viktiga framgångsområden för att lyckas hålla sig i framkant. 
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Att kommunicera strategin är enligt Kaplan och Norton viktigt för att involvera medarbetarna 

och få de att komma med förslag och idéer om förbättringar. Som tidigare redogjorts 

kommunicerar ledningen på olika sätt innebörden av strategin genom att vara tydliga med vad 

denna innebär och vad företaget ska sträva efter. Ledningen i Randstad ger bara riktlinjer för 

strategin vilka det sedan är upp till varje avdelningschef att agera utifrån för att leva upp till 

strategin. Detta gör avdelningscheferna delaktiga i styrprocessen och förståelsen för strategin 

ökar därmed. 

5.1.2 Styrning och nyckeltal 

Som framgår av empirin är budget ett styrmedel som ledningen i Randstad använder för att 

åstadkomma målkongruens inom organisationen. Förutom budget är det huvudsakliga 

styrmedlet standardiserade rutiner från Holland. Uyar förespråkar att längre ner i 

organisationerna är det lättare att hantera de mått som baseras på den operationella 

verksamheten för att engagera medarbetarna. Då standardiserade rutiner finns ända ner på 

individnivå skapas en enhetlighet där alla konsultchefer agerar på liknande sätt vid ny kontakt 

med kunder och konsulter samt under hela kundrelationen. Det kan ses som en indikation att 

organisationen strävar efter samma mål och att rutinerna brutits ner på operativ nivå och 

därmed enligt Uyar och Merchant & Van der Stedes teori engagerar medarbetarna. 

Som vi tidigare beskrivit i empiridelen är försäljning av yttersta vikt inom Randstad. 

Konsultcheferna mäts genom antalet orders, samtal och affärer med kunder och därmed följs 

hela försäljningsprocessen mot kunden upp genom mätning. Arbetet med konsulterna mäts 

också genom antal konsulter per konsultchef och antal konsulter ute vilket skapar ett 

incitament att öka antalet uthyrda konsulter under sig. De mått som används i Randstad har en 

stark anknytning till det som innemedarbetarna kan påverka och därför engagerar måtten, 

vilket är viktigt enligt Kaplan och Norton. Nyckeltalen som mäts bör enligt teori av bland 

annat Uyar och Catasús et al. kunna härledas till strategin. Hos Randstad bygger strategin till 

stor del på den goda kundrelationen vilket till viss del fokuseras genom mätningen av 

konsulternas försäljning. Om en konsultchef säljer in många uppdrag och har bra värde på de 

nyckeltal som är kopplade till försäljningen, kan det tyda på nöjda kunder och kan då sägas gå 

i linje med strategin. Dock finns det flera dimensioner av att skapa en god personlig kontakt 

och strategin bör inte enbart mätas med nyckeltal kopplat till försäljningen.   
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För att få en rättvisande bild över kundrelationen och för att strategin delvis bygger på nöjda 

kunder bör fokus på mätningarna breddas till att involvera kundrelaterade mått, som visar på 

kundernas nöjdhet. För mycket fokus på försäljning som inte kompletteras med andra mått 

kan leda till en kvantitet i företagskontakterna istället för en kvalité i den personliga kontakten 

med kunderna, alltså att en alltför påtryckande försäljning inte går i linje med strategin. Den 

personliga kontakten med kunderna borde stödjas av fler dimensioner av nyckeltal för att 

skapa målkongruens mot det man vill åstadkomma, vilket Lindvall menar är viktigt. Som vi 

nämnt i empirin använder sig Randstad av en nöjd medarbetarundersökning och de mäter 

även sjukfrånvaro bland de anställda. Sjukfrånvaron kan ses som ett kompletterande mått till 

nöjd medarbetarindex och kan klassificeras som ett surrogatmått för trivsel och 

arbetsförhållandena på Randstad. Det bör dock beaktas, vilket Catasús et al. nämner, att detta 

mått kan påverkas av andra omständigheter än de som det är tänkt att spegla. 

Ett antal av de områden som är centrala i Randstads strategi negligeras i deras användning av 

nyckeltal. Dessa områden är främst kunder, medarbetare, innovation och till viss del kunskap. 

Frigo menar att det är viktigt att mäta de ickefinansiella mått som ligger i linje med strategin, 

och inte bara de som orsakar minst motstånd. De processuella måtten som Randstad fokuserar 

på orsakar ofta lågt motstånd enligt Frigo, men att välja att mäta dessa mått kan leda till ett 

misslyckande i strategiimplementeringen. 

Randstad lägger inte fokus på att mäta finansiella nyckeltal på divisionsnivå. Teorier av till 

exempel Antony & Govindarajan förespråkar att ickefinansiella nyckeltal bör influeras och 

kombineras med de finansiella, men att helt undanta finansiella mått för Randstad kan vara 

riskabelt då resultat och feedback till chefer och ledningen lättare kan ges genom tydliga 

finansiella mått, vilket Antony och Govindarajan också menar. Förutom budget skulle andra 

finansiella mått kunna ge ett bättre svar på ekonomiska läget i Randstad och hade skapat en 

bättre kontroll. Dock är det lättare att hantera operationella mått i divisionerna då de relateras 

mer till verksamheten vilket Merchant och Van der Stede förespråkar. Det kan dock finnas en 

så pass stark korrelation mellan försäljningsmåtten och de finansiella måtten att företaget inte 

ser någon anledning att mäta detta då de även arbetar med budgetarbete. Dessa 

försäljningsmått kan på så sätt ses som ett surrogatmått till de finansiella. Ewing och 

Samuelson betonar att de effektivaste är att använda både finansiella och ickefinansiella mått 

vilket Randstad borde tänka på och inte bara fokusera på försäljning. 
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Ranstad har få mått som belyser annat än just försäljningen inom organisationen vilket kan få 

till följd att de inte ger en tillräckligt bred och säker bild av verksamheten. Detta avviker från 

Catsús et al. och Uyars teori vilka menar att företag bör ha flera typer av mått som kan 

relateras till strategin för att spegla verksamheten på ett säkert sätt. Antony och Govindarajan 

menar också att ett mått inte ger en säker bedömning av situationen. Randstad har problem 

med att nyckeltalen är enformiga, få och inte ger någon bra helhetsbild av verksamheten, 

enligt teorin av Anthony och Govindarajan.  

Randstad använder, vilket presenterats i empirin, ingen styrmodell för att implementera sin 

strategi på divisionsnivå. Nyckeltalen används istället på ett mer Ad- Hoc sätt där nyckeltalen 

följs upp utan modell. Detta innebär att organisationen går miste om de fördelar som 

användandet av en styrmodell likt Balanced Scorecard erbjuder enligt Kaplan och Norton. 

Dessa fördelar är bland annat ett handlingssätt för att anpassa vision, mål och nyckeltal till 

varandra, att bidra till att olika perspektiv samordnas och att få medarbetarna att anamma 

strategin och målen.  

 

Sammanfattningsvis sker mätningen inom Randstad främst genom att mäta nyckeltal som på 

olika sätt behandlar hur effektivt konsultcheferna arbetar. Eftersom ”det som mäts 

uppmärksammas” enligt Lindvall arbetar konsultcheferna förmodligen för att skaffa fler 

kunder. Då kundernas nöjdhet inte följs upp genom nyckeltal finns ingen överblickande bild 

av kundernas omdöme om företaget. Avsaknaden av nyckeltal kan göra att företaget har 

många kunder som inte är nöjda men bristen på mätning kan innebära att man går miste om 

denna insikt innan det slår igenom i försäljningen, och man mister därmed chansen att agera 

proaktivt. Något som ändå visar på ett kundfokus är som tidigare nämnts i empirin att de tar 

fram rapporter till kunderna utifrån vad kunden önskar få se för rapporter, men det är bara 

något som visar att de vårdar sina kunder och inte hur nöjda de är.  

5.1.3 Syften med nyckeltalen 

Enligt teorin av Catasús et al. har nyckeltal fyra syften; kontroll, lärande, mobilisering och 

belöning. Randstads främsta syfte med nyckeltalen verkar vara att kontrollera medarbetarna 

så de arbetar effektivt och strävar efter att sälja in företagets tjänster. Vi har i empiridelen 

redogjort att om nyckeltalen inte skulle visa önskat resultat är det upp till avdelningscheferna 

att agera. Dock är det bara den säljande biten som kontrolleras vilket kan ses som en brist. 

Nyckeltalen är lärande på så sätt att de ger en indikation på hur försäljningen går och om 
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något skulle gå dåligt vet företaget inom vilket område de ska bli bättre. Däremot vet 

företaget inte varför det går dåligt då de inte mäter relaterade mått som till exempel 

kundnöjdhet, vilket skulle kunna förklara en upp- eller nedgång. Nyckeltalen i Randstad kan 

användas i mobiliserande syfte till exempel om nyckeltal visar på oönskade siffror och 

ledningen väljer att agera för att bryta denna utveckling. Belöningssyftet kommer vi att gå in 

på i diskussionen om belöning nedan. 

5.1.4 Utvärdering och belöning 

De interna medarbetarna på Randstad får som tagits upp i empirin ingen individuell bonus på 

försäljning, vilket kan innebära att konsultcheferna mister det extra driv mot försäljningen 

som detta skulle innebära. Då det sker en mätning av försäljningsprocessen och hela 

avdelningens bonus baseras på mätningen behöver det inte vara ett problem att belöningen 

inte är direkt kopplad till varje medarbetares prestation. Merchant och Van der Stede menar 

att det viktigaste inte att belöningen är monetär, utan att de anställda känner personlig 

tillfredställelse. De anställda kan känna personlig tillfredställelse bara av att försäljningen 

mäts, trots att de inte får någon individuellt knuten monetär belöning. Dock hade en 

individuell belöning kunnat vara ett ännu större incitament för innemedarbetarna på Randstad 

att arbeta hårdare.  

Att ledningen inte kan se hur många nöjda kunder en konsultchef har är problematiskt då höga 

försäljningssiffror inte behöver gå i linje med strategin om kunderna inte är nöjda. Därför bör 

det beaktas att belöning kanske bör baseras på mer än endast försäljningsrelaterade nyckeltal 

för att skapa motivation kring dessa. Vad belöningen ska baseras på uppdateras varje år, vilket 

tyder på att ledningen har en tanke på vilka nyckeltal som är viktiga och vad de vill främja för 

beteende inom organisationen. Eftersom konsulterna får högre lön desto fler timmar över 

garantitimmarna de arbetar ger det incitament för konsulten att sälja in sig hos kunden, göra 

ett bra jobb och därmed bidra till företagets strategi. 

Som beskrivits i empirin utvärderar Randstad varje månad vilka nyckeltal som fokus bör 

läggas på, och avdelningarna får resultaten av nyckeltalen. Avdelningscheferna är delaktiga i 

denna process och får komma med förslag på vilka nyckeltal som det ska läggas störst vikt 

vid. På så sätt får cheferna vara med och påverka en del av strategin och känner förmodligen 

sig mer lojala till företaget och dess strategi, det leder också till engagerade medarbetare 

enligt Kaplan o Norton. 
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Randstads avdelningar rapporterar bara försäljningsmåtten upp till ledningsnivå. Därmed får 

ledningen bara information om försäljning och inget annat mått. Enligt Catasús et al. är det 

viktigt att sprida resultatet till berörda parter. Då konsultcheferna själva sköter uppföljningen 

hos varje kund finns det en svårighet att rapportera detta vidare upp i organisationen. De 

berörda parter som bör få information om till exempel kundnöjdhet får inte det då det inte 

finns några mått som kan spridas till dem. Det är viktigt att mått som ligger i linje med 

strategin rapporteras. Anthony och Govindarajan menar att rapportering och uppföljning är 

viktigt bland annat då det visar att ledningen tycker att nyckeltalen är viktiga. Om ledningen 

endast följer upp de försäljningsrelaterade nyckeltalen finns det en risk att organisationen ser 

övriga områden som sekundära gentemot dessa, då ledningen inte verkar tycka det är lika 

viktigt.  

5.2 Analys Poolia  

5.2.1 Strategi 

Strategin är som Catasús et al. beskrivit en aktiv plan för hur en organisation ska anpassa sig 

till sina resurser, konkurrenter eller aktiviteter för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden. 

Poolia har som nämnts under empirin en strategi som innebär att de vill bli ledande och att 

endast arbeta inom området tjänstemän vilket kan ses som en konkurrensfördel då det bidrar 

med större kunskap inom området. Företagets resurser är främst konsulterna och den kunskap 

och kompetens som de besitter. Det går inte att applicera Poolias strategi på bara en av 

faktorerna som Catasús et al. nämner utan strategin har ett spann över alla faktorerna, vilket 

enligt Hatch är viktigt för att uppnå konkurrensfördelar. 

Då företaget har som strategi att betraktas som den bästa arbetsgivaren både internt och 

externt blir det nödvändigt att veta vad medarbetarna faktiskt tycker om företaget och hur det 

uppfattas utåt. Kaplan och Norton förespråkar att strategin ska kommuniceras och vara 

förankrad i organisationen. Utifrån empirin kan vi anta att så är fallet i Poolia då det enligt 

respondenten finns en samsyn i vart företaget är på väg och hur målen ska uppnås. 

Catasús et al. förklarar att inga generella framgångsfaktorer finns. Ett framgångsområde för 

Poolia bör utifrån deras strategi vara kundnöjdhet och relaterat till detta är om Poolia kan hitta 

rätt personal till kundföretaget och om konsulten har den kompetens som krävs för att utföra 

arbetsuppgifterna och vara en tillgång på företaget. Kompetens och kunskap hos konsulten 



 52 

blir således viktiga faktorer för framgång speciellt då Poolia har valt väg mot kvalificerade 

tjänstemän. Ett annat område som är kritiskt för framgång är som tidigare nämnts nöjda 

medarbetare. Innovation och tillväxt är andra faktorer som blir viktiga då företaget enligt 

strategin vill bli ledande inom det de gör.  

5.2.2 Styrning och nyckeltal  

Poolia använder sig, som nämnts i empirin, av ett omfattande budgetarbete. Utöver detta är 

det andra mätsystem och nyckeltal som används för att garantera att företaget uppfyller sina 

mål. De nyckeltal som företaget väljer att använda sig av bör stödja den valda strategin enligt 

Ramberg. Som Catasús et al. beskriver bör företaget koppla nyckeltalen till strategin men 

också se till att de håller sig inom de strategiska gränserna. Poolias strategi visar på ett fokus 

mot tillväxt vilket företaget till viss del kopplar sina nyckeltal till genom att mäta kundbesök 

och antal nya kunder. Strategin visar även på medarbetar- och kundperspektiv vilket företaget 

mäter genom nöjd kundindex och nöjd medarbetarindex, vilket enligt definitionen av bland 

annat Catasús et al. bör anses utgöra nyckeltal. Då företaget inte själva ser indexen som 

nyckeltal kan det enligt Catasús et al. göra att medarbetarna i organisationen inte ser måtten 

som lika viktiga.  

Inom området kunder visar empirin på att nyckeltal används som på olika sätt beskriver hur 

många kunder som finns idag samt hur många potentiella kunder som finns. Då Poolia likt 

andra företag inom branschen är beroende av sina kunder blir nyckeltalen riktade mot dessa 

viktiga.  Poolia väljer att både mäta kundbesök totalt och beroende på kundgrupp vilket ger en 

bra bild över hur de olika segmenten utvecklas, då Poolia inte vill vara beroende av ett fåtal 

stora kunder går det i linje med strategin. Inom området Kandidat visar även empirin att 

företaget har valt mått som visar på hur många potentiella kandidater som finns. Då det är 

väsentligt för företaget att anställa rätt personal ger måtten inte så mycket vägledning i om 

kandidaterna är av rätt karaktär och ytterligare mått som visar på detta skulle kunna införas. 

Efter varje avslutat uppdrag följs ett kundindex och ett konsultindex upp för att få information 

om vad både kunden och konsulten anser om uppdraget och dess genomförande. Även om det 

följs upp har Poolia valt att inte använda det som ett nyckeltal. Catasús et al. beskriver att det 

kan bli problematiskt om det som mäts inte rapporteras då medarbetarna kan få uppfattningen 

om att det inte är lika viktigt. Även Lindvall menar på att mätningen är ett sätt för ledningen 

att visa på vad som är viktigt. Poolia kan således genom att inte själva beakta indexen som 
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nyckeltal ge ut missvisande signaler till sina anställa om en minskad prioritet.  Poolia har valt 

att använda sjukfrånvaro som ett nyckeltal vilket kan ses som ett surrogatmått för nöjda 

medarbetare. Det kan dock som Catasús et al. beskriver vara missvisande då fler faktorer än 

bara trivsel spelar in på sjukfrånvaron, men då trivsel kan vara svårt att mäta kan detta vara ett 

praktiskt substitut. Företaget bör dock tänka på att inte använda surrogatmått som har en 

bristande koppling till strategin och på sätt begå de misstag Ittner och Larcker tar upp. Då 

Poolia inte använder en stor mängd surrogatmått i dagsläget borde inte problematiken finnas.  

Frigo nämner att företag ofta missar att mäta innovation.. Han kritiserar att företag väljer mått 

som är relativt lätta att mäta och som möter mindre motstånd i verksamheten. Poolia har inte 

mått som kan anses vara kopplade till innovation, kunskap eller kompetens. Att införa mått 

inom områdena skulle kunna medföra viktiga insikter för företaget, och borde mätas enligt 

teorin då det fokuseras i företagets strategi. Det kan dock vara så att Poolia fastställer 

kompetensen på andra sätt än genom nyckeltal, som empirin visar gör Poolia kompetenstester 

vid anställningen. Då det enligt Catasús et al. ska gå att härleda nyckeltal ur strategin ska det 

även gå att härleda strategin ur nyckeltalen. Poolia har en rad nyckeltal men då de inte kan 

sägas beröra alla kritiska framgångsfaktorer kan vissa delar av strategiimplementeringen 

misslyckas. Ewing och Samuelson beskriver att den största svårigheten med styrning är att 

den sällan kopplas till framgångsfaktorerna vilket i viss mån kan vara fallet hos Poolia. 

Uyars teori förespråkar att det ska finnas en balans mellan finansiella och ickefinansiella 

nyckeltal. Anthony och Govindarajan förklarar att finansiella mått behövs för att ge feedback 

till ledningen men att fler mått behövs, företagen bör enligt Uyar använda sig av multipla mått 

och menar att fler börjar använda ickefinansiella mått. Poolia mäter likt teorin förespråkar 

både finansiella och ickefinansiella mått. Majoriteten är dock av finansiell karaktär och 

processuella mått riktade mot försäljning.  

De ickefinansiella nyckeltalen är enligt Hansen bra för att leda organisationen i riktning mot 

strategin. Att mäta ickefinansiella mått är enligt Ittner och Larcker ett bra sätt att se hur 

företaget utvecklas innan det syns i resultatet, det är således positivt att Poolia använder dessa 

mått och de kan då få en fördel i att veta hur deras organisation utvecklas innan det syns i de 

finansiella måtten. Svårigheterna kan, som Catasús et al. och Anthony och Govindarajan 

beskriver, ligga i att företag använder för många nyckeltal vilket kan leda till svårigheter i att 

veta var fokus ligger. Poolia kan sägas använda många nyckeltal men huruvida det är att anses 
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som för många är svårt att säga. Troligen använder företaget inte fler än de kan hantera men 

för medarbetarna kan antalet göra att det blir svårt att veta vad företaget fokuserar på såvida 

strategin inte är helt förankrad i företaget. Nyckeltal med ett mobiliserande syfte skulle kunna 

visa var företaget vill lägga fokus, syftena med nyckeltalen återkommer vi mer till nedan. 

Som redogjorts för i empirin lägger Poolia olika vikt vid nyckeltalen i olika konjunkturer, 

vilket Nordstedts juridik betonar som viktigt, och måtten får således olika vikt beroende av 

vad som är viktigt under den givna perioden. Då Poolia är en platt organisation är ansvaret 

delegerat långt ut i organisationen. Är inte strategin noga förankrad i företaget kan detta enligt 

Kaplan & Norton och Merchant & Van der Stede medföra problem. Om cheferna på lägre 

nivåer har en annan syn på vad företaget vill uppnå kan deras beslut gå i en annan riktning än 

strategin, och målkongruens uppfylls alltså inte. I Poolias fall bör det inte var några problem 

att ansvaret är delegerat då det enligt respondenten finns en samsyn på vart företaget är på väg 

och hur det ska uppnås.  

Kaplan och Norton förespråkar att en teoretisk styrmodell likt Balanced Scorecard används då 

styrkan ligger i framtagandet av modellen. Poolia har valt att inte använda sig av någon 

teoretisk styrmodell. De använder sig istället av en egen modell som består av fyra ben som 

nyckeltalen är kategoriserad under. Poolias sätt att tänka runt nyckeltalen innebär att de 

medvetet försöker förbättra de områden de vill fokusera på och kan således sägas tänka 

strategisk runt sina valda mått. Som Frigo nämner använder de företag som har styrmodeller 

en större andel ickefinansiella mått vilka är viktiga för att implementera strategin och genom 

att själva definiera sina kundindex, konsultindex och medarbetarindex som nyckeltal kan 

Poolia ge ytterligare vikt åt deras betydelse. Det är upp till divisionerna att själva välja vilken 

vikt de ska lägga vid de olika nyckeltalen för att på så kunna utvecklas på det sätt som passar 

just den divisionen och dess mål.  

5.2.3 Syften med nyckeltalen  

Enligt Catasús et al. kan nyckeltalen tjäna olika syften. Poolias nyckeltal kan överlag anses ha 

ett kontrollerande syfte. Om nyckeltalen har dåliga utfall signalerar det att något måste göras 

från organisationens sida. Som tidigare nämnts har företaget valt att ge olika nyckeltal olika 

vikt vid olika tidpunkter, vilket kan leda till att endast det som är viktigt för den givna 

tidpunkten kontrolleras. Om nyckeltalen är av lärande karaktär är svårt att avgöra, samband 

skulle kunna finnas mellan antalet potentiella kandidater och kvaliteten på konsulternas 
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kompetens men det behöver inte vara så. Nyckeltalen kan inte direkt ses som mobiliserande 

utöver det faktum att de ger en bild av vad som är viktigt för företaget och vid låga resultat 

kan ge ett extra driv att vända resultatet. Måtten kan även ha belöning som syfte vilket vi tar 

upp nedan. 

5.2.4 Utvärdering och belöning  

I empirin kan vi se att Poolia likt andra bolag följer kollektivavtalen med garantilöner när det 

gäller ersättning till konsulter. Systemet i sig ger ett indirekt incitament till att arbeta fler 

timmar och för att göra det måste konsulterna sälja in sig till kunden och utföra ett bra arbete. 

Poolias uppdragsbonus kan även anses som en extra motivation för konsulterna att utföra 

arbetet på ett bra sätt. Ramberg samt Merchant och Van der Stede belyser hur viktigt det är att 

belöningen skapar motivation åt den riktning företaget vill att de anställda ska verka, att använda priset 

på konsulten skulle enligt teorin kunna ses som ett surrogatmått för hur nöjd kunden är, det kan 

även vara så att Poolia först när de har möjlighet att ta ett högre pris kan belöna konsulten. 

Ramberg förespråkar att belöningen kopplas till nyckeltal som visar på långsiktighet och 

Poolias belöningssystem skulle kunna utvecklas genom att bygga in fler mått. Ramberg tar 

upp risker med att koppla belöningen till nyckeltal vilket måste övervägas. I Poolias fall 

förändras belöningssystemet och är sällan likadana längre än tre år vilket gör att företaget kan 

välja att belöna på det som känns viktigast i dagsläget för att sedan byta fokus till andra 

områden.   

Enligt Mintzberg ur Ramberg kan nyckeltalen användas till planering och utvärdering.  

Utvärderingen av nyckeltalens resultat sker hos Poolia veckovis och månadsvis. De 

ickefinansiella talen utvärderas inte lika ofta men har en stor roll. Som Anthony och 

Govindarajan säger är uppföljning ledningens sätt att peka på vad som är viktigt och det kan 

då antas att det som följs upp mest frekvent kan anses som viktigare än det som följs upp mer 

sällan. Poolias utvärdering och uppföljning av nyckeltalen kan då peka på att de 

ickefinansiella måtten inte är lika viktiga. Det går dock att argumentera för att det i praktiken 

inte är möjligt att följa upp dessa mått på samma sätt som de finansiella.  Poolia mäter och 

utvärderar även sina nyckeltals resultat utifrån både individ- och kontorsnivå vilket visar på 

att nyckeltalen påverkar alla medarbetare och på sätt kan anses få dem engagerade enligt 

teorin av Catasús et al. är viktigt.  
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5.3 Analys Manpower 

5.3.1 Strategi 

Enligt Catasús et al. borde Manpowers strategi vara anpassad till dess resurser vilka främst 

utgörs av medarbetarna inom företaget, dess konkurrenter eller de aktiviteter som företaget 

arbetar med. Utifrån den strategi och tolkning som Manpower gör av sin strategi, ”Bli ledande 

när det gäller att skapa och leverera de tjänster som gör våra kunder till vinnare på en 

föränderlig arbetsmarknad”, kan vi dock se att det inte går att isolera strategin till en av dessa 

faktorer, utan den är snarare en mix som tar alla dessa aspekter i beaktande vilket Hatch 

nämner. 

 

Som vi tidigare nämnt är framgångsfaktorerna för organisationer situationsberoende och 

påverkas av olika omständigheter i och omkring organisationen enligt Catasús et al., vilket 

också kan variera inom företagets delar. Genom att studera Manpowers strategi som har 

beskrivits i empirin kan vi se att kunder är centralt då företaget vill vara ledande på att skapa 

och leverera det som kunden behöver. Manpower vill göra sina kunder till vinnare och att 

skapa relationer där Manpower kan vara en återkommande part och rådgivare till kunden 

genom sin ledande roll på marknaden. Människofokus och kunskap är en annan sak som vi 

kan se framhävs i Manpowers värderingar, vilka redogjorts i empirin, och detta leder till att 

medarbetarna får en framträdande roll inom företaget. Manpower vill vara en professionell 

part som kundföretagen hör av sig till och då behövs kunskap. Innovation är en annan sak som 

betonas i Manpowers värderingar. Då företaget vill vara ledande inom branschen är det av 

högsta vikt att ta tillvara på den kreativitet och innovation som finns i organisationens alla 

delar. En annan sak som är centralt i just Division Manpower är delmålen, som innebär en 

flexibilitet mellan olika arbetssätt och diskuterats i empiriavsnittet. 

  

Ofta är ett av de stora problemen med styrningen mot strategin att framgångsfaktorerna inte är 

tillräckligt i fokus vilket Ewing och Samuelson menar. Manpower lyfter som nämnts i 

empirin varje år fram ett antal aktiviteter som borde ligga i divisionens fokus under det 

närmsta året. Denna kontinuerliga uppdatering av fokusområdena genom affärsplanen är 

positiv då Catasús et al. säger att framgångsfaktorerna ständigt förändras. Utifrån den teorin 

och den empiri vi tidigare beskrivit och analyserat kan vi anta att de områden som är av 

största vikt för Division Manpower är kundfokus, kunskap och innovation, människo- och 

medarbetarefokus och en hög grad av flexibilitet. Som Catasús et al. nämner varierar 
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omständigheterna och framgångsfaktorerna kraftigt och därför är det bra att Manpower har 

denna årliga uppdatering av fokusområdena genom deras affärsplan. 

5.3.2 Styrning och nyckeltal 

För att lyckas styra verksamheten i ledningens strävan mot företagets vision och verksamhet 

använder sig Manpower av sin affärsplan och sin budget som de främsta verktygen att styra 

med, vilket nämnts i empirin. I affärsplanen ges ett antal index som ska mätas och vissa 

områden som bör fokuseras extra noga på, divisionen får sen som tidigare nämnt själva 

utforma styrningen för att lyckas med de uppsatta målen. Manpower har enligt respondenten 

en röd tråd som genomsyrar styrningen och måtten smälter in bland de övriga 

styrinstrumenten och i den miljö som de används, vilket både Mintzberg ur Ramberg, 

Anthony och Govindarajan likväl som Hansen betonar är viktigt. 

 

Genom affärsplanen får divisionen ansvar för att formulera mått och mål som kompletterar de 

existerande för att fokusera på de faktorer som lyfts fram. Enligt Kaplan och Norton ger 

denna involvering av medarbetarna i strategiimplementeringen ett sätt för dem att ta ansvar 

för strategin och det kan också vara ett sätt att skapa engagemang längre ner i organisationen, 

vilket även Catasús et al. anser är av stor vikt. Däremot kan det tänkas att det även kan leda 

till viss förlorad kontroll över måtten från ledningens sida. 

 

Inom Division Manpower mäts ett flertal olika index och nyckeltal, givet den definition på 

nyckeltal som Mossberg såväl som Johansson och Östman gör enligt Ramberg och Catasús et 

al. Omsättningen, täckningsbidrag, ordermarginal, resultat, antalet konsulter ute per 

innemedarbetare, nöjd medarbetarindex och nöjd kundindex är det som Manpower mäter 

enligt empirin.  Då de finansiella nyckeltalen enligt Ewing och Samuelson, Uyar och Anthony 

och Govindarajan inte är tillräckliga för att styra organisationen, blir de ickefinansiella måtten 

intressanta. Dessa mått är av särskilt intresse då de ger en inblick i verksamhetens strävan mot 

de strategiska målen genom en informationsspridning innan det ger utslag i resultatet, vilket 

Ittner & Larcker och Frigo diskuterar.  

 

Då nyckeltalen utformas från strategin ska det också vara möjligt att härleda strategin utifrån 

de nyckeltal som används enligt teorin av Catasús et al.  Denna koppling menar också Uyar, 

Frigo med flera ska finnas. Manpower använder sig av både nöjd medarbetarindex och nöjd 

kundindex vilket visar på ett fokus på de personer som är i kontakt med organisationen, precis 



 58 

som värderingarna lyder. Det visar också på ett tydligt fokus, att de vill göra kunden nöjd, och 

detta kan kopplas till företagets vision. I övrigt mäter Manpower antalet konsulter per 

innemedarbetare, vilket är ett internt processtal för att få kontroll över garantilöneutfallet. 

Detta mått mäts genom att mäta antalet konsulter som är inne istället för att mäta det antalet 

som är ute och detta görs av praktiska skäl, vilket tagits upp i empirin. Dessa siffror ska sedan 

ge en uppfattning om garantilöneutfallet i företaget. Antal konsulter per innemedarbetare är 

alltså ett surrogatmått för vad företaget vill åt vilket är garantilöneutfallet. Manpower måste 

då ha i åtanke att det enligt Catasús et al. såväl som Ittner och Larcker är problematiskt att 

kopplingen mellan garantilönerna och surrogatmåttet kan vara bristfällig och påverkas av 

andra saker. I detta fall känns dock inte problematiken med surrogatmått och dess bristande 

koppling till garantilönen som ett problem då talen har en tät korrelation. 

 

Utifrån de olika framgångskriterierna vi diskuterade innan som är centrala inom Manpower, 

kan det tänkas att ytterligare nyckeltal bör användas inom divisionen för att främja 

Manpowers strategi. Vissa framgångskriterier som till exempel kunskap, innovation och 

flexibilitet mäts inte alls, vilka kan främjas genom att mäta indikatorer som representerar dem, 

till exempel utbildningslängd och antal nya idéer. Frigo konstaterar att innovation och 

flexibilitet är två egenskaper som mäts i låg utsträckning inom företag men att ickefinansiella 

mått måste väljas med strategin i åtanke för att vara lyckosamma med att implementera 

strategin. Med tanke på att dessa områden har stor betydelse för Manpowers strategi kan man 

ifrågasätta varför de inte representeras av nyckeltal. 

 

Antalet mått som Manpower använder sig av på divisionsnivå är, vilket kan utläsas ur 

empirin, relativt begränsat. Detta gäller särskilt de ickefinansiella måtten som endast är tre till 

antalet. Problemet med få mått är enligt Anthony and Govindarajan att de inte ger en 

tillräckligt säker bild av de prestationer som utförs i organisationens delar. Företaget 

kompletterar visserligen dessa ickefinansiella mått med de finansiella som också ger feedback 

på verksamheten men ett högre antal ickefinansiella mått skulle ge en bättre bild över 

verksamhetens och en enligt Ittner och Larcker snabbare återkoppling till ledningsnivå att 

något är fel innan det hinner visa sig i de finansiella nyckeltalen. Även Uyar menar att en mix 

av finansiella och ickefinansiella mått ger en bättre bild av verksamheten. 

 

Inom Manpowers divisioner används som tidigare presenterats inte någon styrmodell för att 

implementera strategin. Nyckeltalen används istället på ett mer Ad- Hoc tillvägagångssätt och 
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ledningen delegerar bara ut passande mått till enheter inom organisationen för att mäta detta. 

Detta innebär att organisationen går miste om de fördelar som användandet av en styrmodell 

likt Balanced Scorecard erbjuder. Detta är enligt Kaplan och Norton bland annat ett verktyg 

för att anpassa vision, mål och nyckeltal till varandra, bidra till att olika perspektiv samordnas, 

och att få medarbetarna att anamma strategin och målen. Ickefinansiella nyckeltal är enligt 

Frigo kärnan i att kommunicera och implementera strategin, och då företag som använder sig 

av en styrmodell använder dessa mått i betydligt högre utsträckning än andra företag kan även 

detta ses som en fördel vilken man går miste om då man använder ett Ad- Hock 

tillvägagångssätt. 

5.3.3 Syfte med nyckeltalen 

Nyckeltal kan enligt Catasús et al. ha fyra olika syften, vilka företaget bör ha i åtanke vid 

utformningen av deras mått. Alla nyckeltal som Manpower mäter kan tänkas ha ett 

kontrollsyfte då det är ett sätt för företaget att kontrollera att divisionerna inte missköter sig. 

Det går att debattera om mobiliseringssyftet och lärandesyftet också finns med nyckeltalen 

men det känns inte som några primära syften med de nyckeltal som Manpower använder. Om 

något nyckeltal skulle visa alarmerande siffror kan detta dock tänkas bidra till en mobilisering 

kring ett nyckeltal inom organisationen. Likaså kan det skapas kunskap av nyckeltalen även 

om detta inte är det egentliga syftet. Belöningsgrundande nyckeltal är också något som 

Manpower använder sig av, vilket har nämnts i teorin och kommer diskuteras nedan. 

5.3.4 Utvärdering och belöning 

Vissa nyckeltal inom Manpower används som underlag för belöning till de internt anställda. 

Detta innebär enligt Merchant och Van der Stede att vissa nyckeltal ges extra vikt då dessa 

kommer vara i fokus inom organisationen då de internt anställda har personliga incitament att 

förbättra dessa tal. De nyckeltal som är belöningsgrundande är de finansiella måtten och detta 

ger ett större fokus vid de måtten vilket enligt Anthony och Govindarajan kan ha negativa 

följder, till exempel en kortsiktighet i besluten. Därför är det av vikt att Manpower även mäter 

andra indikatorer som de ickefinansiella för att väga upp detta, men antalet finansiella mått 

och belöningskopplingen till dessa gör att de finansiella måtten har en väldigt stark betoning 

inom Manpowers divisioner. Eftersom konsulterna får högre lön desto fler timmar över 

garantitimmarna de arbetar ger detta ett indirekt incitament för konsulten att sälja in sig hos 

kunden, göra ett bra jobb och därmed kan detta indirekt bidra till att implementera 

Manpowers strategi. För att starkare styra konsulterna mot att implementera deras strategi 
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hade Manpower kunnat mäta nyckeltal kopplade mot konsulterna, men det hade motverkat 

konsulternas flexibilitet och anpassningsförmåga i kundföretaget vilken företaget säger sig 

värna om. 

 

Minzberg delar enligt Ramberg in det formella styrsystemet i planering och uppföljning av 

måtten. Han menar att nyckeltalen används som en referenspunkt för utvärdering av 

verksamheten. Uppföljningen på måttens resultat sker som berörts i empirin om Manpower 

månadsvis på de finansiella måttens utfall och på årsbasis för nöjd medarbetarindex och nöjd 

kundindex. Företaget överväger att följa upp nöjd kundindex tätare i framtiden. Anthony och 

Govindarajan menar att uppföljning bland annat är ledningens sätt att visa att de tycker att det 

som mäts är viktigt, och därför bör Manpower beakta att det kan läggas en högre prioritet på 

måtten som följs upp ofta. Ittner och Larcker menar att nyckeltal är en väldigt viktig 

informationskälla i företaget. De säger också att feedback kan vara ett sätt att sprida 

information neråt i organisationen. Inom Manpower ges ingen feedback utan utvärderingen av 

resultaten görs av divisionen själv för att sedan motivera detta uppåt igen. Detta innebär att 

man går miste om den informationsspridning som Ittner och Larcker diskuterar men detta kan 

eventuellt vägas upp av den kunskap som skapas i divisionen när de själva får utvärdera 

resultaten.  

 

5.4 Jämförelseanalys mellan fallföretag 

5.4.1 Strategi 

I empirin beskrivs företagens strategier och innebörden av dessa. Av den ovan gjorda 

analysen kan vi se att det finns stora likheter mellan strategierna och vad företagen vill uppnå 

genom sina verksamheter. Alla företagen vill vara ledande och har en vilja att påverka 

branschen, även om de inte specialiserar sig på exakt samma sak. Utifrån dessa högt satta mål 

kan det antas att det krävs en hög grad av kunskap och innovation för att uppnå målen om att 

bli ledande. Företagen har alla ett starkt fokus mot sina kunder och att tillgodose deras behov. 

En central aspekt i Randstads vision är att hjälpa människor att hitta rätt arbete, och fokus 

faller då på konsulterna. Detta fokus kan tänkas vara bakomliggande för att Manpowers och 

Poolias strategier ska fungera, men det framhävs inte lika starkt i deras strategier. Det är också 

av hög vikt för alla bemanningsföretag att inte konsulterna är utan arbete de timmar som de är 

garanterade lön då det blir kostsamt. På så sätt blir en gemensam framgångsfaktor att 

maximera uthyrningen av konsulterna. Som Frigo nämner är de bakomliggande processerna 
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som till exempel medarbetarnas skicklighet, kunskap och innovation viktiga för att i 

förlängningen skapa värde åt kunderna, vilket är centralt i alla företag och vilket fallföretagen 

fokuserar på i sina strategier. 

 

Enligt Catasús et al. måste strategin i företaget beakta ett antal områden. I de tre fallföretagen 

kan vi utifrån empirin och analysen se att resurserna, konkurrenterna och aktiviteterna ser 

likartade ut. Vid beaktande av att resurserna och aktiviteterna påverkar strategin kan vi också 

dra slutsatsen att Randstads uppdelning i den organisationsstruktur de har kan ställa extra krav 

på konsultcheferna som resurs, och det är därför naturligt att framhäva medarbetarna mer än 

de andra företagen. Dock ser vi att alla tre företagen, även Randstad som trots allt har ett extra 

fokus på sina medarbetare, beaktar alla tre områden i sina strategier istället för att begränsa 

dem till ett område. Detta menar Hatch är centralt för att skapa en konkurrenskraftig strategi. 

Catasús et al. förklarar att inga generella framgångsfaktorer finns och att de måste anpassas 

till situationen och omgivningen. Då företagens situationer och omgivningar är likartade och 

då alla tre företagen har medarbetare och kunskap som sina viktigaste resurser är det inte 

konstigt att företagen väljer att fokusera på liknande område i sin strategi. De kritiska 

framgångsfaktorerna är likartade för alla företagen och bör ligga inom områdena som kan 

sammanfattas till en hög kundnöjdhet, en hög innovationsförmåga, en väsentlig kunskapsnivå 

och nöjda medarbetare. 

5.4.2 Styrning och nyckeltal 

Utifrån likheterna i organisationernas styrning är det också möjligt att dra slutsatsen att 

företagens användning av mått och nyckeltal borde se lika ut. Enligt Ramberg ska nyckeltalen 

ha till uppgift att implementera strategin och därav lägga fokus på de områden som strategin 

betonar, och denna koppling bekräftar även Uyar och Frigo. Likaså borde det enligt Catasús et 

al. gå att härleda strategin utifrån vad företagen mäter såvida denna koppling finns. Vi kan 

genom att titta i tabellen över nyckeltalen dra slutsatsen att denna koppling är vag och trots 

vissa likheter i de områden som företagen mäter är dessa svåra att härleda till de områden som 

företagen betonar i sina strategier. Hansen menar dock att organisationerna inte behöver 

använda exakt samma mått för att de fokuserar på samma områden, då samma mått kan ha 

olika effekt i olika organisationer. 

 

De likheter vi kan se i tabellen är att det finns ett antal processuella tal som är liknande mellan 

företagen i vår studie. Tal som antalet konsulter per innemedarbetare, framtida 
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garantilöneutfall och ett antal försäljningsrelaterade nyckeltal mäts av minst två av företagen. 

Enligt Frigo är det väldigt vanligt att mäta de interna processerna inom organisationen och 

detta möter ofta lite motstånd. Den är således viktigt att dessa inte verkar i motsatt riktning 

som strategin. Till exempel kan tänkas att ett allt för starkt fokus på försäljning kan leda till 

att företagen mister det kundfokus som är centralt inom företagens strategier. 

 

Vi kan se att alla tre företagen mäter hur nöjda deras medarbetare är genom olika sorters 

undersökningar, vilket också är en viktig del för att nå framgång och till viss del framhävs i 

strategierna. Likaså mäter Randstad och Poolia sjukfrånvaro som ett nyckeltal, vilket enligt 

Catasús et al. kan ses som ett surrogatmått för nöjda medarbetare. Sammantaget kan 

medarbetarna ses som ett område som fokuseras mer än de andra områdena inom strategin. 

Dock bör det beaktas att Randstad inte har valt att använda sig av detta index som ett 

nyckeltal och att alla tre företagen endast mäter detta en gång per år, vilket vi kommer att 

analysera följden av senare. Catasús et al. menar att det som företagen vill belysa bör vara ett 

nyckeltal och rapporteras, och därför kan en medarbetarundersökning få mindre vikt i relation 

till de övriga nyckeltalen. 

 

Vidare kan vi inom bemanningsbranschen se en faktor som är väldigt udda från andra 

branscher, nämligen konsulterna som arbetar ute hos kunden. Mätningen av konsulterna 

fokuserar mer på att utvärdera dem efter projektets gång, det är endast Poolia som väljer att 

mäta konsulterna genom index. Att endast utvärdera konsulterna efter hand kan leda till att 

mindre fokus läggs på konsulterna ute på kundföretaget. Men detta kan även vara ett 

strategiskt val då företagen som exempelvis Manpower uttryckte ”inte vill sätta sin prägel på 

dessa då de ska smälta in i den kultur och de omständigheter som gäller på kundföretaget”.  

 

Manpower och Poolia mäter även nöjd kundindex, vilket ligger i linje med deras strategi. 

Randstad har dock ingen mätning av kundnöjdhet, utan använder sig istället av uppföljning 

till kunden genom konsultchefernas kontinuerliga kontakt. Detta kan som tidigare nämnts i 

teorin av Catasús et al. innebära att denna uppföljning får lägre prioritet än vad motsvarande 

mätning hade fått som nyckeltal. Nöjdkundindex mäts endast en gång per år hos Manpower 

vilket vi kommer tillbaka till under det avsnitt som handlar om utvärdering och uppföljning. 

 

Överlag ser vi att det inte inom något av företagen finns några nyckeltal på divisionsnivå som 

relaterar till innovationen eller kunskapen inom divisionerna. Frigo menar som tidigare 
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nämnts att innovation och flexibilitet är två av de ickefinansiella mått som mäts i mindre 

utsträckning. Detta bekräftas i vårt fall av tabellen över nyckeltalen vilken vi kan se i empirin. 

Frigo menar också att innovation är en central aspekt i att leverera värde och skapa 

förbättringar för kunderna. Inte heller marknadsandel på den lokala marknaden mäts av 

företagen vilket kan ses som underligt då de fokuserar på att vara ledande i sina strategier. 

Frigo nämner även att ickefinansiella mått är oumbärliga för implementeringen av den 

strategiska planen om de väljs med strategin i åtanke, och i detta fall är innovation och 

kunskap en stor del av strategierna vilka måtten bör väljas efter. 

 

Antalet nyckeltal som företagen mäter är väldigt olika mellan fallföretagen. Anthony och 

Govindarajan förespråkar att inte allt för många nyckeltal används då det blir för komplext, 

men att för få nyckeltal inte ger en tillräckligt säker bild av verksamheten. Medan Poolia 

mäter ett större antal nyckeltal använder både Manpower och Randstad ett begränsat antal, i 

alla fall som inte relaterar till den finansiella ställningen eller försäljningen. Detta leder till att 

företagen teoretiskt ställs inför olika typer av problem. Poolia skulle potentiellt kunna stå 

inför ett problem med för många nyckeltal, där fokusen som nyckeltalen försöker uppnå 

försvinner. Trots att det inte finns någon specifik gräns för hur många nyckeltal som bör 

användas så går det att argumentera för att Poolia inte har så pass många mått att det blir 

svårhanterligt, särskilt inte då de använder sig av en klar uppdelning för att visa vad som är av 

intresse inom organisationen. Uyar förespråkar att det bästa är en blandning mellan finansiella 

och ickefinansiella mått som samverkar. Detta är något som Manpower och Randstad borde 

beakta då de båda har en övervägande del finansiella eller processuella mått kopplade till 

försäljning. En större mix hade givit bättre styrning enligt Uyar, Ittner och Larcker E, Ewing 

och Samuelson med flera. 

Nordstedts juridik menar att balansräkningen ofta har underordnad betydelse i tjänsteföretag. 

Istället trycker de på några olika nyckeltal som ligger i fokus då det är resultaträkningen med 

ett särskilt fokus på personalkostnader och intäkter för arvode som är i centrum. 

Tjänsteföretagen har på detta sätt stora likheter med bemanningsföretagen som stämmer in på 

ovanstående omständigheter. Nordstedts juridik nämner ett par finansiella nyckeltal som 

därför är typiska för tjänsteföretag, och med de liknande omständigheterna i beaktande är det 

möjligt att anta att det finns fog för bemanningsföretagen att använda finansiella nyckeltal 

åtminstone till en vis grad. 
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Inget av företagen använder sig av någon teoretisk styrmodell för nyckeltalen, likt Balanced 

Scorecard, vilket Kaplan och Norton förespråkar och vilket vi i teorin kan se att en majoritet 

av de stora företagen gör. Vi kan dock se att Poolia tillämpar en modell i praktiken då de har 

sina nyckeltal uppdelade i fyra ben och därav medvetet samordnar och tänker strategiskt runt 

dessa på ett strukturerat sätt. Detta ger Poolia ett sätt att tänka över de områden som är viktiga 

inom organisationen och det blir då en hjälp med att implementera strategin. Frigo menar att 

utbredningen av ickefinansiella mått är betydligt större hos de företag som använder sig av 

Balanced Scorecard, än de som inte använder denna styrmodell. Vi kan även se vissa 

tendenser till detta, då Poolia använder aningen fler ickefinansiella mått som inte är relaterade 

till försäljning. Eftersom ickefinansiella mått enligt Frigo är kärnan i att implementera 

strategin medför detta stora fördelar. Även om Manpower och Randstad kan sägas använda 

sig av ett mer Ad- Hoc tillvägagångssätt finns det ändå vissa fokusområden inom Manpower. 

Här får divisionerna i företaget varje år de viktigaste områdena specificerade för sig, vilka 

divisionen och nyckeltalen bör fokusera på. I enlighet med Kaplan och Nortons teori innebär 

avsaknaden av en modell för nyckeltalen att företag kan gå miste om vissa perspektiv, insikter 

och fördelar som tillkommer när en modell används för strategiimplementeringen.  

5.4.3 Syften med nyckeltalen 

Catasús et al. diskuterar olika syften med nyckeltal och genomgående för fallföretagens 

nyckeltal är att de verkar användas i ett kontrollerande syfte. Enligt Catasús et al. var kontroll 

ofta det främsta syftet med nyckeltalen traditionellt sätt, med ett fokus på finansiella nyckeltal 

vilket vi även kan se hos fallföretagen. Nyckeltalen kan även användas som mobiliserande 

inom fallföretagen genom att fokusera på vissa områden, till exempel genom att fokuseras i 

affärsplanen. Likaså kan det tänkas att nyckeltalen leder till lärande men det känns inte som 

något primärt syfte med användningen av talen. Dock kan vi se att företagen använder 

ickefinansiella mått vilka kan leda till lärande, till exempel inom kund- och 

medarbetarnöjdhet. Detta skulle kunna ses som att företagen vill styra organisationen med 

hjälp av nyckeltalen och inte bara kontrollera. Trots detta verkar företagens främsta syfte med 

nyckeltalen vara kontroll, även om vi kan se att mobilisering, lärande likväl som belöning 

(vilket vi kommer diskutera nedan) inte är helt oviktiga syften inom företagen. 

5.4.4 Utvärdering och belöning  

Företagen använder till viss del nyckeltalen i belöningssyfte, men detta syfte skiljer sig mellan 

företagen och man har olika grunder för belöningen. Belöning kan till viss del kopplas till den 
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individuella prestationen, men fluktuerar mycket och beroende på företag och position baseras 

på team nivå. Överlag ser vi att företagens användande av belöning för att skapa motivation 

kring särskilda nyckeltal som Merchant och Van der Stede rekommenderar skiljer sig åt 

mellan företagen.  

 

Att konsulterna måste få betalt för ett visst antal garantitimmar är lagstadgat vilket vi tidigare 

nämnt och denna förutsättning är därför gemensam för alla fallföretagen. Då konsulterna får 

betalt om de arbetar fler timmar leder detta till ett incitament för konsulten att sälja in sig hos 

företagen för att få arbeta mer. Samtidigt kan det vara en otrygghet för de anställda då de 

aldrig vet om de kommer få full månadslön, vilket kan leda till att medarbetarna inte är lika 

lojala och ser långsiktigt på arbetssituationen. Merchant och Van der Stede menar att denna 

typ av bestraffning där den anställde förlorar belöning när resultatet är dåligt, vilket en 

avsaknad av full lön skulle kunna jämställas med, många gånger kan ha kraftfull effekt. Då 

innovation och kunskap är av högsta vikt för alla företagen enligt strategierna kan företagen 

gå miste om värdefulla konsulter som istället väljer ett tryggt arbete med fast månadslön. 

 

Catasús et al. menar att utvärdering av nyckeltal bör ske med jämna mellanrum då strategin 

inte är evigt hållbar. Nyckeltalen som påverkar strategin måste utvärderas för att kunna 

påverka strategin i rätt riktning. Utvärderingen av nyckeltalen ser olika ut för de olika 

företagen, men alla tre följer på något vis upp nyckeltalen. Alla tre fallföretagen involverar 

även konsultcheferna och låter dessa komma med åsikter om vilka nyckeltal tyngdpunkten 

ska ligga vid. Anthony och Govindarajan menar att uppföljningen av resultaten på nyckeltalen 

är ett sätt för ledningen att visa vad som är av vikt i företagets styrning. Därför är det 

problematiskt att vi generellt kan se att företagen följer upp finansiella mått mer frekvent än 

ickefinansiella mått som medarbetarnöjdhet och nöjd kundindex, vilket kan ge indikationer på 

att de finansiella måtten är av större vikt inom organisationen. Detta är viktigt för företagen 

att ha i åtanke, även om man får väga nyttan av att mäta dessa nyckeltal oftare mot resurserna 

som detta kostar. Det går förmodligen åt mer resurser i form av pengar och tid att ta fram ett 

ickefinansiellt tal som nöjd kundindex än ett finansiellt nyckeltal som kan plockas direkt från 

de finansiella rapporterna. 

 
Modell 5.1 sammanfattar likheterna mellan fallföretagen på de olika områdena som vi 

diskuterat med utgångspunkt från modell 3.3: 
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6. Avslutning 
 
I det avslutande kapitlet presenterar vi vårt resultat, vilket vi sedan diskuterar och ger förslag 

på framtida studier.  

6.1 Resultat  

Resultatet av vår fallstudie visar att företagen genom deras liknande situationer och 

omständigheter har likartade strategier vilket också leder till att företagen fokuserar på 

liknande områden i sin styrning. Trots detta lägger de fokus vid olika mått inom respektive 

område. Även om företagen har stora likheter i vissa avseenden finns också skillnader i 

styrningen och resultatet av studien blir därför en generalisering som inte behöver stämma 

exakt på alla tre företagen i varje enskilt fall. 

De områden som kan identifieras som kritiska för fallföretagens framgång är kunder, 

kunskap, innovation och i viss mån även medarbetarna. En gemensam framgångsfaktor för 

fallföretagen är att maximera uthyrningen av konsulterna och därmed minimera 

garantilöneutfallet, vilket leder till att försäljningen hamnar i fokus. Sammantaget ser vi att 

majoriteten av nyckeltalen som mäts i företagen är av finansiell karaktär och de mått som 

speglar de interna processerna ofta inriktar sig på försäljningen. 

Fallföretagen mäter inte nöjda kunder eller medarbetare i samma utsträckning som de tar plats 

i deras strategi. Inte heller kunskap, innovation eller nyckeltal som kan sammankopplas med 

en ledande roll inom branschen mäts, vilket tyder på brister i kopplingen mot strategin. Det 

går dock i varje företag att identifiera nyckeltal som har koppling till strategin men företagen 

missar att mäta en del områden. 

Det finns alltså indikationer på att ickefinansiella nyckeltal har lågt fokus inom 

bemanningsföretagen då de inte mäts i större utsträckning, De ickefinansiella nyckeltal som 

mäts ses inte av företagen själva som nyckeltal och kan då förlora fokus. Det finns tendenser 

till att det i praktiken fokuseras mycket på försäljningen och att andra område i strategin 

förbises. Fallföretagen använder sig inte av någon teoretisk styrmodell som kopplar samman 

nyckeltalen med strategin  

Det finns även indikationer på att företagen till övervägande del har ett kontrollerande syfte 

med nyckeltalen de använder men att de även till viss mån kan sägas vara av lärande och 
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mobiliserande syfte. Alla företagen väljer att utvärdera sina nyckeltal efter hand men att inte i 

stor utsträckning bygga belöningssystemen för att motivera de anställda kring specifika 

nyckeltal.  

 

6.2 Resultatdiskussion och egna reflektioner 

Inledningsvis var våra förväntningar att bemanningsbranschen som relativt ny bransch med en 

stark tillväxt skulle karakteriseras av en modern styrning.  I startskedet av uppsatsarbetet var 

våra förväntningar att bemanningsföretagens nyckeltal skulle karakteriseras av 

medarbetarfokus, kundfokus och de ickefinansiella nyckeltalen skulle dominera i 

användningen. Vi förväntade oss att dessa ickefinansiella nyckeltal skulle ligga i fokus under 

arbetets gång. Under uppsatsens gång märkte vi ganska snabbt att de finansiella nyckeltalen 

hade en större vikt inom företagen än vad vi hade förväntat oss. Som förväntat väljer 

företagen dock att mäta kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, men i mindre mån än väntat. Vid 

vårt fortsatta arbete uppmärksammades att företagen inte fokuserade på att mäta nyckeltal 

inom de områden som kunde appliceras på strategin. Under arbetets gång har vi kommit till 

insikt med komplexiteten och de många fallgropar som finns för företag vid användning av 

nyckeltal för att implementera strategin. Vår fallstudie indikerar vilka drag som karaktäriserar 

bemanningsföretag inom de områden som vi har studerat. 

 

Företagen väljer i praktiken att mäta försäljning och garantilöneutfall istället för kunskap och 

innovation. Förklaringar kan dels vara att områdena är enklare att mäta och att garantilönerna 

är lagstadgade. Det kan även vara så att kunskapen fastställs i rekryteringsprocessen och att 

det därför inte finns någon anledningen att vidare mäta det. Företagen mäter visserligen 

kundernas nöjdhet, men lägger inget större fokus mot dessa mätningar. Detta trots att 

strategierna lägger stor vikt vid kunderna och dess behov. Detta kan tyckas märkligt då 

kunderna är den enda inkomstkällan för företaget, och därav det viktigaste kritiska området 

för framgång. Konsulterna är bemanningsföretagens viktigaste resurs och det borde således 

vara viktigt att ha kompetenta och nöjda medarbetare. Trots detta väljer företagen att inte 

fokusera sin mätning mot konsulterna. En förklaring till detta kan vara att 

bemanningsföretagen till viss del ser sina konsulter som produkter och det är upp till 

kunderna att anpassa dessa till den specifika organisationen som de ska arbeta i. Det blir 

således viktigt för konsulterna att vara anpassningsbara och det blir då svårt för 
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bemanningsföretagen att vidare påverka hur väl konsulterna trivs. Är kunden eller konsulten 

inte nöjd med uppdraget kan istället en annan konsult ta över som bättre passar in i den givna 

situationen och företaget.  

 

Att våra fallföretag trots liknande omständigheter väljer att använda sig av olika nyckeltal i 

sin styrning bekräftar det som Hansen säger om att samma mått kan ha annorlunda effekt i 

företag trots liknande omständigheter. Vår fallstudie stämmer också väldigt väl på 

Contingency theory, som definieras av Anthony och Govindarajan och innebär att det inte 

finns någon optimal styrning utan att den alltid måste anpassas efter den miljö och de 

omständigheter som är gällande. 

 

Att det inte finns någon optimal styrning, vilket vi kan se i vår fallstudie, kan också användas 

som kritik mot teorin av Frigo som menar att ickefinansiella nyckeltal är kärnan i att beskriva, 

kommunicera och implementera strategin. Även andra författare är inne på samma linje, men 

Frigo är den som är starkast i sin betoning av de ickefinansiella måttens betydelse. Efter att ha 

studerat fallföretagens användning av nyckeltal ifrågasätter vi om de ickefinansiella 

nyckeltalen är lika centrala som Frigo menar. De ickefinansiella nyckeltalen är av vikt för 

företagen men vår studie visar på att de borde ses som ett komplement till att implementera 

strategin och inte som kärnan. I inledningen beskrev vi att alla företag strävar efter framgång. 

Att använda sig av finansiella nyckeltal borde vara det enskilt bästa sättet att kontrollera om 

ett företag uppnår sitt primära syfte, framgång. Resultatet är trots allt det som företaget 

överlever på, och inte utfallen på de ickefinansiella måtten. Presterar företaget ett bra resultat 

borde detta också signalera att företaget gör rätt. Detta kan vara svårt att fånga med 

ickefinansiella mått där vi måste kategorisera in varje enskild framgångsfaktor i ett mått och 

kanske missar vad det är som egentligen bygger vår framgång. Uyar och Anthony & 

Govindarajan har en lite mer lättsam syn på de ickefinansiella nyckeltalen och anser inte att 

dessa ska vara kärnan i mätningar utan menar att de finansiella också är viktiga. Trots detta 

fokuserar deras teorier mycket på ickefinansiella och vikten av dessa. Vi håller med om att 

ickefinansiella är ett bra komplement och bör inte förbises då dessa kan ge värdefulla 

indikationer på de olika faktorerna som är viktiga för strategin, men de moderna teorierna 

tenderar att lägga alltför stort fokus mot de ickefinansiella på bekostnad av de finansiella 

måtten som inte får förbises.  
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Under arbetets gång har det visat sig att bemanningsföretagens huvudsakliga syfte med 

nyckeltalen är kontroll. Det kan förklara den höga användningen av finansiella nyckeltal och 

även företagens olika val av antal mått. Företagen har likartade strategier och fokuserar på 

liknande områden. Trots detta väljs olika nyckeltal inom områdena. Även om företagens 

situationer i många avseenden ser likartade ut är det i grund och botten olika företag med egna 

förutsättningar, vilket gör att olika nyckeltal passar olika bra.  

 

Vi har utifrån teorin och vår analys av företagen kommit fram till ett antal rekommendationer 

till företagen. Det är dock alltid upp till det enskilda företaget att själva bedöma om åtgärden 

passar in i deras organisation och om nyttan överstiger kostnaderna. För att modernisera sin 

prestationsmätning och lyckas bättre med att få divisionerna att implementera företagets 

strategi rekommenderar vi företagen att i den mån det fattas i divisionerna implementera 

nedanstående punkter i organisationen för att skapa en högre målkongruens och lyckas med 

strategiimplementeringen. Trots vår kritik mot teorin av de ickefinansiella måttens övertag 

finns det en poäng att komplettera de finansiella måtten med ickefinansiella för att kunna ge 

indikation på hur strategin efterlevs. Därför anser vi ändå att bemanningsföretagen bör rikta 

lite större fokus mot de ickefinansiella måtten än vad de i nuläget gör. Våra förslag på 

åtgärder är följande: 

- Komplettera med fler ickefinansiella mått som inte är relaterade till försäljning . Mått 

relaterade till kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, innovation och kunskap kan avspegla 

företagets prestationer på viktiga framgångsområden och ge en bättre överblick av var 

organisationen befinner sig i förhållande till strategin. Det blir på så vis enklare för 

ledningen att agera proaktivt för att styra organisationen i rätt riktning. 

- Implementering av ett styrsystem för nyckeltalen. Detta hade bidragit till att få 

organisationerna att tänka mer strategiskt kring deras mått och vilken inverkan de får 

på implementeringen av strategin. Detta hade också hjälpt till att skapa ett samspel 

mellan måtten och därmed skapa ett helhetstänkande i detta. 

- Se över syften med nyckeltalen. Nyckeltalens syfte är idag till stor del kontrollerande, 

vilket i sig inte är negativt. Företagen kan dock må bra av att använda fler nyckeltal 

som har ett mobiliserande och lärande syfte, för att på så sätt kunna lära sig av tidigare 

händelser och vidmakthålla den starka position de har idag.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Förslag på framtida forskning är att göra en liknande studie men av mer kvantitativ karaktär 

för på så sätt göra en säkrare generalisering av resultatet. Vidare kan vi rekommendera en 

liknande fallstudie i andra branscher för att undersöka om kopplingen mellan nyckeltal och 

strategi förhåller sig på samma sätt som i bemanningsbranschen. På så sätt kan det blir möjligt 

att göra en bredare generalisering över flera branscher och se om vår kritik mot teorin på 

fokuseringen av icke finansiella nyckeltal är allmänt gångbar.  
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