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FÖRORD 

Vi vill rikta ett speciellt tack till de respondenter som har medverkat i denna studie, utan er hade 

studien inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka de opponenter som givit oss konstruktiv 

kritik under arbetets gång vilket hjälpt oss att utveckla vår studie. Vi är även tacksamma över 

den stöttning våra familjer och pojkvänner givit oss under dessa veckor. Avslutningsvis, ett 

stort tack till vår handledare Bo Karlsson. Genom betydelsefulla synpunkter har han hjälpt oss 

att lyfta detta arbete. 
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SAMMANFATTNING 

Prestationsmätning utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till 

praktiken. Tidigare forskning har identifierat svårigheter med utformning och uppföljning av 

prestationsmått vilka kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens strategi och det 

som mäts. Denna studie behandlar prestationsmätning i hybridorganisationer där existerande 

forskning belyser att utmaningen med prestationsmätning i en sådan organisation är att 

balansera de två logikerna, affärsmässighet och samhällsnytta. Studien syftar till att undersöka 

vilka svårigheter som kan uppstå med prestationsmätning i en hybridorganisation och ämnar 

till att skapa en större förståelse för hur användningen av prestationsmätning går till och upplevs 

i en sådan organisation. Studien präglas av en deduktiv ansats och är av kvalitativ metod. 

Empirisk data har insamlats genom intervjuer med respondenter vilka är verksamma i ett 

kommunalägt företag. Studiens resultat tyder på att balansgången av de två logikerna inte är 

kännbar i arbetet med prestationsmätning. Vidare indikerar resultatet att utformningen av 

prestationsmått upplevs svårare i jämförelse med uppföljningen av prestationsmått. Författarna 

föreslår framtida forskning som behandlar prestationsmätning i en annan typ av 

hybridorganisation. Detta för att undersöka huruvida resultatet går i linje med denna studiens 

utfall.  

 

Nyckelord: Prestationsmått, prestationsmätning, svårigheter, hybridorganisationer, logiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Performance measurement is a significant part when organizations are translating their strategy 

into practice. Previous research has identified difficulties with the design and monitoring 

process of performance measurements, which can lead to inadequate anchoring between the 

organization's strategy and what is being measured. The study presented in this report focus on 

performance measurement in hybrid organizations where existing research has presented that 

the challenge of performance measurement in hybrid organizations is to balance the two logics, 

financial profit and social benefits. The study aims to investigate the difficulties that may arise 

with performance measurement in a hybrid organization and intends to create a greater 

understanding of how performance measurement is utilized and how it is perceived in a hybrid 

organization. The study is characterized by a deductive approach and a qualitative 

methodology. The empirical data has been collected through interviews with respondents who 

are operating in a municipal-owned company. The results indicate that the balancing of the two 

logic is not noticeable in the work with performance measurement. Furthermore, the results 

indicate that the design is perceived to be more difficult in comparison with the monitoring 

process of performance measures. The authors suggest future research that investigate 

performance measurement in another types of hybrid organizations, to determine whether the 

result is in line with the outcome of this study. 

 

Keywords: Performance measure, performance measurement, issues, hybrid organizations, 

logics. 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION  

I detta kapitel avser författarna att ge läsaren en introduktion i ämnet i form av en bakgrund 

och problemdiskussion, som sedan mynnar ut och avslutas med studiens syfte samt 

forskningsfråga.  

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Prestationsmätning innebär att man mäter det som tidigare har eller i framtiden ska 

åstadkommas, utföras eller genomföras (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Prestationsmätning 

utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till praktiken, eftersom 

strategin vanligen konstrueras med hjälp av delmål, vilket prestationsmätningen tar sin 

utgångspunkt i (Ax et al., 2015; Simons, 2000). Prestationsmätning och strategier är med andra 

ord starkt kopplade till varandra (Melnyk, Stewart & Swink, 2004). Om medarbetarna har 

konkreta mål att jobba mot ökar chanserna till högre motivation och förbättrade prestationer, 

vilket i sin tur förbättrar företagets totala prestation (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus 

& Nilsson, 2014).  

  

Tidigare forskning har identifierat svårigheter med användandet av prestationsmätning. De 

svårigheter som ofta uppkommer vid utformningen av prestationsmätning i organisationer är 

vilka prestationsmått som bör fokuseras på och hur dessa ska utformas (Anthony et al., 2014; 

Merchant, 2006). Om organisationen mäter många olika prestationsmått ökar risken för att 

målkonflikter uppstår (Karlöf, 2006) och att medarbetarnas motivation sjunker. Neely och 

Bourne (2000) menar att lösningen för en effektiv prestationsmätning egentligen är att mäta så 

lite som möjligt men samtidigt säkerhetsställa att det som mäts är av betydelse. Eftersom vissa 

typer av prestationsmätningar kan vara väldigt kostsamma att ta fram är det viktigt att nyttan 

överstiger kostnaden av mätningen (Kullvén, 2001; Merchant, 2006). 

 

Bristande prestationsmätningar kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens 

strategi och vad som faktiskt mäts (Melnyk, Bititci, Platts, Tobias & Andersen, 2014). Det kan 

resultera i att medarbetarna inte ser anledningen eller någon logisk förklaring till de nya åtgärder 

som implementeras vilket i sin tur leder till att åtgärderna ifrågasätts istället för att accepteras. 

Dessutom skapas en osäkerhet över vad som är organisationens huvudprioriteringar (Neely & 

Bourne, 2000) vilket kan bidra till att prestationsmätningen blir kontraproduktiv snarare än 

produktiv. För att det ska föreligga en förankring mellan organisationens strategi och 

prestationsmätningar bör prestationsmåtten vara dynamiska och uppdateras i takt med att 

organisationens strategi förändras (Meekings, 2005). Även fast man lyckas utforma ett bra 

system och implementeringen av prestationsmätningar lyckas, är det sällan lika mycket tid 

läggs åt att analysera utfallet av mätningarna (Neely & Bourne, 2000). Kaplan och Norton 

(1992) uttrycker att det är viktigt att utforma en balanserad uppsättning av prestationsmått men 

att uppfölja och utveckla dessa prestationsmått är desto viktigare. I linje med detta betonar 

Neely och Bourne (2000) vikten av uppföljning och menar att processen med 

prestationsmätning kan ses som bortkastad om åtgärder inte vidtas på resultatet som 

prestationsmätningarna visar.  
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Något som har präglat miljön inom den privata sektorn de senaste decennierna är 

förändringsarbeten till följd av globalisering, ökade konkurrensförhållanden och effekterna av 

ny teknologi. Kraven på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete och utveckla 

verksamheten i syfte att kunna vara ett konkurrenskraftigt företag har ökat (Fink, Longnecker 

& Neubert, 2007; Lindvall, 2011). Även den offentliga sektorn har krav på sig då stora delar av 

dess verksamhet finansieras med skattemedel (Holmström, 2019). Den offentliga sektorn 

närmar sig den privata allt mer till följd av ökade krav på effektivitet från skattebetalarna och 

politiker samt till följd av den intensifierade konkurrensen på marknaden (Nilsson, Olve & 

Parment, 2010).  

 

De senaste åren har de kommunalägda företagen ökat i antal (Carlsson & Stenberg, 2017; Olsen, 

Solstad & Torsteinsen, 2017). Motivering till varför kommuner väljer att bolagisera är att 

bolagsformen uppfattas ge ett tydligt resultatansvar, kortare beslutsvägar, skapa större finansiell 

handlingsfrihet och därmed även en ökad effektivitet (Montin, 1992). Kommunala företag kan 

ses som en typ av hybridorganisation som befinner sig i skärningspunkten mellan privat och 

offentlig verksamhet (Erlingsson, Fogelgren Thomasson, Olsson & Öhrvall, 2014). 

Bedrivandet av hybrida organisationer kan förklaras med två olika styrlogiker som möts och 

måste överlappa varandra vilket gör organisationen komplex och mångtydig (Bourmistrov, 

Grossi & Haldma, 2019; Ebrahim, Battilana & Mair, 2014; Olsen et al., 2017). För det första 

finns den styrlogik som gäller för vinstdrivande verksamheter vars huvudfokus är 

affärsmässighet. För det andra finns den styrlogik som gäller för offentliga verksamheter vilket 

omfattas av samhällsintresse (Thomasson, 2013).  

  

Hybridorganisationer behöver finna sätt för att säkerställa att båda logikerna återfinns, 

balanseras och efterlevs inom den verksamhet som bedrivs. Att hantera kraven på två olika 

logiker och hålla de jämnt balanserade medför en stor utmaning i hybridorganisationer, då 

kombinationen av ekonomisk vinst och samhällsnytta många gånger kan vara i konflikt med 

varandra (Bourmistrov et al., 2019; Daft & Hai, 2016; Grossi, Reichard, Thomasson & Vakkuri, 

2017). Med tanke på att hybridorganisationer omfattas av två olika logiker medför det att dessa 

organisationer har fler intressenter vars intressen behöver övervägas (Jansson, 2005) för att 

legitimitet från dessa ska uppnås (Lall, 2017). Prestationsmätning beskrivs som en viktig 

komponent av styrningen och övervakningen av dessa organisationer (Olsen et al., 2017). 

Utmaningen med prestationsmätning i en sådan organisation är, på grund av verksamhetens 

dubbla karaktär, att balansera både de finansiella resultaten och de resultat som mäter 

samhällsnytta. Även om mätningen av de ekonomiska prestationerna kan anses vara relativt 

enkelt på grund av standardiserade metoder är metoderna för mätning av prestationer rörande 

samhällsnytta mindre tydliga (Ebrahim et al., 2014; Lall, 2017). 

  

Grossi et al. (2017) menar att det går att identifiera en väsentlig del i tidigare litteratur som 

beaktar prestationsmätning och styrning, och en annan del som beaktar hybridorganisationer, 

men att det behövs mer forskning gällande prestationsmätning och styrning inom 

hybridorganisationer. Då det finns ett behov av empiriska studier som undersöker 
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kombinationen av dessa fenomen, rekommenderar Bourmistrov et al. (2019) att framtida 

forskning med hjälp av bland annat fallstudier bör undersöka prestationsmätning inom 

hybridorganisationer. Med härledning av detta skapar denna studie därför en relevans i att 

undersöka prestationsmätning inom en sådan organisationsform. 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Studien syftar till att undersöka vilka svårigheter som kan uppstå med prestationsmätning i en 

hybridorganisation då både det ekonomiska perspektivet samt samhällsnytta behöver tas hänsyn 

till. Därav ämnar studien att skapa en större förståelse för hur användningen av 

prestationsmätning går till och upplevs i en hybridorganisation. 

För att precisera syftet har följande forskningsfråga tagits fram:  

• Vilka svårigheter finns vid utformning och uppföljning av prestationsmått i en 

hybridorganisation? 
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KAPITEL 2 – TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen behandlar och presenterar tidigare forskning, begrepp och 

relevanta teorier som är nödvändiga för att studiens syfte ska kunna uppfyllas. 

 

2.1 Hybridorganisationens karaktärsdrag  

Det finns stora skillnader mellan den privata och offentliga sektorn, där den huvudsakliga 

skillnaden är ägarförhållandet. Företag inom den privata sektorn har ägare som består av 

aktieägare eller entreprenörer medan offentliga verksamheter istället ägs kollektivt av 

medlemmarna inom det politiska samhället (Boyne, 2002). Gränserna mellan de offentliga och 

privata sektorerna har blivit allt mer suddiga (Bozeman, 2002; Thomasson, 2009; Torres & 

Pina, 2002) och med denna utveckling har en ny typ av organisation uppstått, så kallade 

hybridorganisationer (Koppell, 2003; Thomasson, 2009).  

I litteraturen definieras hybridorganisationer allmänt som organisationer vilka ska tillgodose de 

offentliga behoven som är av offentlig karaktär, samtidigt som de liknar privata företag i det 

sätt de organiseras och hanteras (Koppell, 2003). Definitionen är vag och identifierar inte 

omfattningen av, eller på vilket sätt hybridorganisationer liknar privata företag. I stället ger 

litteraturen oss exempel på var hybridorganisationer kan hittas och vilka organisationer som 

anses hybrida (Thomasson, 2009). Hybridorganisationer är de typer av organisationer som finns 

inom intervallet mellan myndigheter och kommersiella företag (Boyd, Henning, Reyna, Wang 

& Welch, 2009; Thomasson 2009), vilket visualiseras i figur 1. Hybridorganisationer är därför 

delvis verksamma inom den privata sektorn och delvis inom den offentliga sektorn (Shaoul, 

Stafford & Stapleton, 2012).  

 
Figur 1: Hybridorganisationen. 

Anpassad efter (Boyd et al., 2009). 
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Företagens ägandeform kan utgöras av myndigheter, kommuner och landsting. Likaså 

förekommer det att en offentlig myndighet äger ett företag tillsammans med privata aktörer, så 

kallade public private partnership (Klijn & Teisman, 2003; Thomasson, 2013).  En av de 

gemensamma nämnarna för dessa hybridorganisationer är att de karaktäriseras av den privata 

och offentliga sektorn vilket implicerar att två olika styrlogiker, vilka är affärsmässighet och 

samhällsnytta, behöver kombineras (Grossi & Thomasson, 2015). De två olika styrlogikerna 

medför att hybridorganisationer har en dubbel målsättning, vinstintresse och samhällsintresse, 

vilket mynnar ut i att organisationen blir komplex och mångtydlig (Thomasson, 2013). Att 

handskas med kraven från två olika logiker och hålla dessa jämnt balanserade medför en stor 

utmaning i hybridorganisationer. Anledningen till detta är att kombinationen av ekonomisk 

vinst och samhällsnytta många gånger kan vara i konflikt med varandra (Bourmistrov et al., 

2019; Daft & Hai, 2016; Grossi et al., 2017). Daft och Hai (2016) menar vidare att förutom att 

hybridorganisationer behöver hantera två logiker, kan målkonflikter även uppstå på grund av 

att medarbetarna inom en sådan organisation innehar personliga antaganden och värderingar 

som kan påverka målöverenstämmelsen inom organisationen. 

Thomasson (2013) menar att det i synnerhet är viktigt att en verksamhet har legitimitet bland 

sina intressenter. För att detta ska uppfyllas krävs det att organisationer uppfyller de 

förväntningar som intressenter innehar, vilket i en hybridorganisation kan medföra en stor 

utmaning då dessa organisationer har förväntningar på sig från två olika kontexter (Joldersma 

& Winter, 2002; Thomasson, 2013). Förväntningarna på hybridorganisationer beskrivs som 

mångtydiga då vissa intressenter förväntar sig att verksamheten ska bedrivas likt ett privat 

bolag, medan andra intressenter förväntar sig att det ska bedrivas i enlighet med en offentlig 

verksamhet (Thomasson, 2013). Tidigare forskning lyfter begreppet “mission drift” som 

upplyser svårigheter med att balansera mellan olika intressen i en hybridorganisation 

(Erlingsson, Fogelgren, Olsson & Thomasson, 2015). Om en balans inte uppnås kan 

konsekvensen bli att samhällsnytta får stå tillbaka för ekonomiska värden eller att 

samhällsnyttan väger över och försvagar affärsmässigheten (Cornforth, 2014). 

2.2 Prestationsmätning 

Prestationsmätning används av företag i syfte att organisationer ska nå sina övergripande mål 

och utgör ett verktyg till att implementera företagets strategier (Anthony, et al., 2014). Med 

prestationsmätning menas att man mäter olika aspekter av prestationer och måttet kan 

presenteras i form av ett tal men kan även utgöras av ett icke-finansiellt mått. Det kan 

exempelvis visa vad en prestation har kostat eller vilken kvalitet utförandet av prestationen har 

haft (Ax et al., 2015). Att mäta prestationer möjliggör för chefer att kontrollera resultatet av 

medarbetarnas agerande (Kullvén, 2001) och förser beslutsfattare med betydelsefull 

information (Anthony, et al., 2014; Brignall & Ballantine, 1996). 

  

Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2001) går i linje med Kullvén (2001) gällande att kontroll 

är ett användningsområde för prestationsmätning men menar även att lärande, mobilisering och 

belöning ytterligare är delsyften och användningsområden för prestationsmätning. Det lärande 
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syftet innebär att man genom att relatera ett antal prestationsmått till varandra kan dra lärdom 

av organisationen och därav finna samband och åtgärder. Mobilisering innebär att 

organisationen fokuserar mot en gemensam riktning samt att prestationsmåtten ska mobilisera 

till handling. Om prestationsmätningen används till grund för belöning är det viktigt att måtten 

är verifierbara.  

 

Det finns flertalet olika definitioner på prestationsmätning beroende på om det ses genom det 

operativa eller strategiska perspektivet (Franco-Santos, Kennerley, Micheli, Martinez, Mason, 

Marr, Gray & Neely, 2007). Neely, Gregory och Platts (1995) förklarar att: 

 

• Prestationsmätning kan definieras som den process som kvantifierar effektiviteten av 

prestationer. 

• Prestationsmått kan definieras som det mått som kvantifierar effektiviteten av 

prestationer. 

 

• Prestationsmätningssystem kan definieras som en uppsättning av prestationsmått som 

används till att kvantifiera effektiviteten av prestationer. 

Prestationsmätning tar avstamp i organisationens övergripande strategi. Det syftar till att stödja 

genomförandet samt övervakningen av strategiska initiativ. Både finansiella och icke-

finansiella mått behövs för att konkretisera organisationens strategi till specifika mål (Lohman, 

Fortuin & Wouters, 2004). Ett företags verksamhetsplan bryts ner i delmål utifrån strategierna 

och sedan klargör företaget arbetsprocesser för att dessa delmål ska uppnås (Anthony et al., 

2014). Otley (1999) argumenterar för vikten av att företag kontinuerligt uppdaterar och 

utvecklar sina strategier för att kunna vara konkurrenskraftiga då omvärlden ständigt förändras. 

Användningen av prestationsmätning ger ansvariga inblick i företagets framsteg, anställda får 

information om vilka prestationer som krävs av dom för att uppnå strategiska mål och 

intressenter får en känsla av företagets övergripande prestation (Ittner & Larcker, 2003). Därför 

har behovet av att skapa kopplingar mellan planering, beslut, resultat och åtgärder genererat ett 

stort intresse för utvecklingen av prestationsmått (Micheli & Mari, 2014).  

   

Tidigare studier har visat att väl fungerande prestationsmätningar bland annat kan gynna företag 

med att formulera och implementera organisationens strategi samt motivera anställda på alla 

nivåer och främja organisatoriskt lärande. Vidare argument för prestationsmätningar är enligt 

Franceschini, Galetto och Maisano (2007) att prestationsmätning möjliggör ett strukturerad 

tillvägagångssätt att få organisationen att fokusera mot mål, strategiska planer och prestationer. 

Måtten skapar fokus på vad som ska bli utfört, vilket gör att anställda lägger ner mer tid, resurser 

och energi på att uppnå målen. Måtten ger även feedback på hur företaget ligger till i förhållande 

till de uppsatta målen. Vidare menar Franceschini et al. (2007) att prestationsmätning ökar 

kommunikationen internt bland anställda, på grund av att organisationen strävar mot 

gemensamma mål vilket kan kräva kontakt mellan olika avdelningar för att vissa mål ska kunna 

uppnås.  
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Enligt Melnyk et al. (2004) uppfyller prestationsmått tre olika funktioner, vilka är att 

kontrollera, kommunicera och förbättra. Den första funktionen innebär att beslutsfattare och 

medarbetare med hjälp av prestationsmått kan utvärdera och kontrollera i vilken utsträckning 

de lyckats prestera med de resurser som de har tillgängliga. Vidare kan den andra funktionen, 

kommunikation, ge medarbetare signaler om vad som måste göras och prioriteras. Till sist kan 

prestationsmätning indikera om det föreligger ett gap mellan det förväntade och faktiska utfallet 

vilket leder till att förbättringsåtgärder i sådant fall tillsätts.  

 

2.2.1 Finansiella prestationsmått 

Prestationsmätning utgör en central del inom ekonomistyrningen och traditionellt sett har fokus 

riktats mot de finansiella prestationsmåtten snarare än de icke-finansiella. De finansiella 

prestationsmåtten kan exempelvis utgöras av lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning. 

Dessa mått bygger på information som finns tillgängliga och kan tas fram via 

redovisningssystem (Ax et al., 2015) och är viktiga vid strategiska beslut (Gunasekaran & 

Tirtiroglu, 2001). Anthony och Govindarajan (2007) menar att de finansiella måtten är 

lättanvända på sådant sätt att de upplevs mer lämpliga vid jämförelser mellan enheter. En studie 

gjord av Kald och Nilsson (2000) visar att dessa mått rankas högt och är betydelsefulla för 

företag. I linje med detta förklarar Kraus och Lind (2007) att de är betydelsefulla då det finns 

ett tryck från externa intressenter att stor del av kommunikationen bör ske med just finansiella 

prestationsmått. 

 

I existerande forskning har flertalet svagheter identifieras om organisationer endast väljer att 

förlita sig på de finansiella måtten. Det kan exempelvis uppmuntra till handlingar som endast 

gynnar organisationen på kort sikt och handlingar som inte faller i linje med de långsiktiga 

målen (Anthony et al., 2014; Ax et al., 2015). De finansiella prestationsmåtten anses vidare ha 

ett för starkt fokus på redan inträffade händelser (Ax et al., 2015). Ghalayini och Noble (1996) 

menar att för den operativa verksamheten kan informationen anses vara för gammal vilket inte 

är användbart, då de är beroende av att fokusera på vad som händer här och nu. Vidare menar 

Ghalayini och Noble (1996) att det är svårt att översätta alla prestationer till monetära termer 

för att göra det mätbart samt att de finansiella prestationerna som kommuniceras i form av 

rapporter kan vara svåra att förstå på alla nivåer i organisationen. Ytterligare ett problem är att 

det ger för lite information om hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås (Ax et al., 2015). 

 

2.2.2 Icke-finansiella prestationsmått 

Många organisationer använder sig numera i större utsträckning av icke-finansiella 

prestationsmått i form av bland annat ledtider, kapacitetsutnyttjande, produktkvalitet, 

kundnöjdhet och marknadsandelar. Dessa mått ger bättre indikatorer på framtida ekonomiska 

prestationer än vad finansiella mått gör (Ax et al., 2015) då de kan ses som drivande för de 

finansiella prestationerna (Banker, Potter & Srinivasan, 2000; Nilsson et al., 2010). Det finns 

ytterligare fördelar som de icke-finansiella måtten kan medföra. Beslutsfattare får en bättre 

ögonblicksbild av hur det går för företaget, anställda kan få bättre information om vad som 
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behöver göras för att uppnå de strategiska målen och intressenter får en bättre överblick av hur 

företaget presterar (Ittner & Larcker, 2003). Det finns flertalet studier som visar att 

användningen av icke-finansiella prestationsmått ökat företagets finansiella prestationer 

(Banker et al., 2000; Davis & Albright, 2004; Hoque & James, 2000; Ittner & Larcker, 2003). 

Nilsson et al., (2010) menar att om ansvariga finner att finansiella mått inte räcker, eller att de 

kräver alltför många osäkra antaganden för att beräkna, så bör de med fördel kompletteras med 

icke-finansiella mått.  

  

Ittner & Larcker (2003) beskriver dock att många företag inte lyckas omfamna de fördelar som 

icke-finansiella mått kan bidra med. Orsaken till detta är att de inte lyckas identifiera, analysera 

och agera på de rätta icke-finansiella måtten. I linje med detta menar Anthony et al. (2014) att 

företag bör se över de icke-finansiella måtten för att säkerställa att orsak och verkan-

förhållandet mellan mått och prestation är aktuellt (Anthony et al., 2014). Två av de vanligaste 

misstagen företag gör när de försöker mäta med hjälp av icke-finansiella prestationsmått är för 

det första, att organisationens strategi inte länkas till måtten och för det andra, att man mäter på 

ett sätt som frångår validitet och reliabilitet. Exempel på detta är vissa enkätundersökningar 

som är mindre kostsamma att använda och lätta att förstå, men enligt författarna saknar sådana 

enklare undersökningar många gånger hög grad av giltighet och tillförlitlighet (Ittner & 

Larcker, 2003).  

 

2.3 Utformning av prestationsmått 

Det finns olika idéer för hur prestationsmått ska utformas (Bourne, Mills, Wilcox, Neely & 

Patts, 2000). Trots att det länge har erkänts att prestationsmätning spelar en viktig roll för att 

mäta och utvärdera effektivitet i organisationer, finns fortfarande en återkommande debatt kring 

vilka svårigheter som kan uppstå i samband med prestationsmätning och dess utformning 

(Kennerley & Neely, 2002). Melnyk et al. (2004) menar att dåligt utvecklade eller genomförda 

mätvärden kan leda till frustration, konflikt och förvirring inom organisationen. 

  

När relevanta prestationsmått ska utformas sker detta i två steg, där det första steget är att 

identifiera organisationens mål för att sedan i det andra steget utforma prestationsmått utifrån 

dessa mål (Bourne et al., 2000). Det som ansvariga bör identifiera vid utformningen av 

prestationsmått är därför: ”vad ska vi mäta?” och ”hur ska vi mäta?” (Kennerley & Neely, 

2002). Det råder en stark enighet i tidigare forskning om att mått bör härledas från 

organisationens strategi (Kaplan & Norton, 1992; Wisner & Fawcett, 1991) och vidare menar 

Bourne et al. (2000) att en väsentlig aspekt som bör tas hänsyn till vid utformningen av 

prestationsmått är att dessa ska leda till ett beteende hos medarbetare som är önskvärt för att 

strategin ska uppnås. 

  

Trots de positiva aspekter som väl fungerande prestationsmått kan bidra till är det många 

organisationer som inte lyckas utforma prestationsmått som leder till den förväntade nyttan. En 

förklaring till detta är att många organisationer misslyckas med att utforma och ta fram rätt 

prestationsmått som är relevant för det enskilda företaget (Ittner & Larcker, 2003). Merchant 
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(2006) presenterar i sin studie ett antal kriterier som kan ligga till grund för val av mått, men 

betonar att det är svårt att hitta prestationsmått som uppfyller alla sex kriterier. För att 

prestationsmåtten ska vara motiverande är det första och viktigaste kriteriet kongruens, det vill 

säga att måtten ska överensstämma med organisationens övergripande målsättningar. Om det 

inte råder kongruens mellan måtten och målen kan det istället resultera i att måtten blir 

kontraproduktiva och inte bidrar till att målen uppfylls. Vidare bör prestationsmåtten vara 

kontrollerbara så den ansvarige ska kunna påverka utfallet, i annat fall blir mätningen 

demotiverande (Merchant 2006). 

  

Merchant (2006) beskriver vidare tidsenliga som ytterligare ett kriterium, vilket menas att 

prestationernas utfall ska återkopplas eller ges feedback på så snabbt som möjligt. 

Motivationsteorier som exempelvis ”Goal-setting theory” beskriver även den vikten av snabb 

återkoppling som ett kriterium för ökad motivation (Locke & Latham, 1990). Prestationsmått 

bör vara korrekta. Merchant (2006) betonar vikten av precision och objektivitet. Måtten bör 

mäta den effekt som organisationen är ute efter (Parment, 2010). Utan precision kan ett 

prestationsmått förlora mycket av sitt informationsvärde vilket minskar nyttan väsentligt. För 

att uppnå objektivitet bör måtten inte mätas av den som utför prestationen. Förståeliga 

prestationsmått syftar till att dom som mäts ska veta vad måtten innebär och hur de ska gå 

tillväga för att uppnå målen med måtten. Till sist är det betydelsefullt om prestationsmåtten är 

kostnadseffektiva att administrera. Användning av prestationsmått medför fördelar men kostar 

även pengar att producera, därför bör endast mått där nyttan överstiger kostnaden utformas och 

användas (Merchant, 2006). 

 

2.4 Uppföljning av prestationsmått 

Braz, Scavarda och Martins (2011) betonar att utöver utformningen av prestationsmått är 

uppföljning och uppdatering ytterst viktiga processer. Om implementeringen lyckas blir 

utmaningen att behålla prestationsmätningens relevans. Förändringar av organisationens 

strategi eller förändringar i organisationens externa och interna miljö kan bidra till att 

prestationsmåtten inte längre kan stödja beslutsfattare, om de inte anpassas och uppdateras. 

Detta belyser vikten av att prestationsmätningssystem bör vara dynamiska snarare än statiska 

för att organisationer ska kunna säkerställa att måtten fortsätter återspegla organisationens 

strategier och mål. Prestationsmätningen måste hanteras och utvärderas regelbundet för att de 

önskade resultaten med prestationsmätning ska uppnås (Paranjape, Rossiter & Pantano, 2006). 

 

Ett problem som många organisationer har är att de misslyckas med att nyttja det värde som 

prestationsmätningssystem bidrar med. Även fast man lyckas utforma prestationsmått och 

implementera dessa på ett framgångsrikt sätt så förekommer det ofta att uppmärksamhet inte 

riktas till prestationsmåttens utfall (Neely & Bourne, 2000). Även Meekings (2005) beaktar 

detta problem i sin studie och menar att nyckeln till framgång är att utveckla arbetsmetoder som 

får utvärderingsprocessen av prestationsmått att fungera bra samt att ansluta det över funktioner 

och mellan nivåer i organisationen. För att utvärderingsprocessen ska fungera behöver 

organisationer definiera vilka som behöver vara delaktiga i frågor som berör: vad, när, varför, 
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var och hur (Meekings, 2005). Processen med att utforma, implementera och använda 

prestationsmått skapar inget mervärde om åtgärder inte vidtas på de resultatdata som 

produceras. Prestationsmåtten behöver granskas och analyseras för att ansvariga sedan ska 

kartlägga vad som bör göras annorlunda och identifiera tillvägagångssätt för att förbättra utfallet 

(Neely & Bourne, 2000). 

  

En anledning till varför måtten inte följs upp i den utsträckning som behövs är för att många 

organisationer tenderar att mäta för många mått (Gunasekaran et al., 2001; Kennerley & Neely, 

2002). Många organisationer är överbelastade med prestationsmått då nya tenderar att utformas 

och implementeras medan inaktuella mått som inte bidrar till någon nytta sällan elimineras 

(Kennerley & Neely, 2002). Cataús et al. (2001) betonar vikten av att begränsa antalet 

prestationsmått och endast fokusera på ett fåtal som är de mest relevanta. I linje med detta 

förklarar Gunasekaran et al. (2001) att prestationsmätningar hanteras bättre inom 

organisationen om ett fåtal används. Vidare menar Cataús et al. (2001) att målsättningar och 

åtgärdsplaner bör utformas för prestationsmåtten. Riskerna som kan uppkomma, om det 

föreligger för många prestationsmått som beslutsfattare behöver fokusera på samtidigt, är att 

det som mäts inte hinner följas upp (Anthony et al., 2014).  

 

2.5 Modell baserad på den teoretiska referensramen 

Utifrån den litteratur och teorier som studien presenterat har en teoretisk modell framtagits. 

Denna modell illustrerar hybridorganisationens två logiker där utformningen och uppföljningen 

av prestationsmått tar sin utgångspunkt i. Den teoretiska modellen kommer ligga till grund för 

den analys på det empiriska materialet som senare kommer genomföras i studien. Vidare 

kommer modellen användas för att uppfylla studiens syfte. 

 

 

Figur 2: Modell baserad på den teoretiska referensramen. 
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Hybridorganisationer karaktäriseras av två logiker vilka är affärsmässighet samt samhällsnytta 

och dessa organisationer behöver finna sätt för att säkerställa att båda logikerna återfinns och 

balanseras. Ett verktyg som kan användas för detta är prestationsmätning, vilket beskrivs som 

en viktig komponent av den styrning och övervakning som sker i hybridorganisationer. När 

relevanta prestationsmått ska utformas kan ett antal kriterier ligga till grund för att motivera till 

ageranden i linje med organisationens mål. Prestationsmåtten bör överensstämma med 

organisationens övergripande målsättningar, det vill säga en strävan efter kongruens bör finnas. 

Vidare utformas kontrollerbara mått genom att den ansvarige har möjlighet att påverka utfallet. 

För att prestationsmåtten ska vara korrekta bör måtten mäta den effekt som organisationen är 

ute efter. På så sätt uppnår måtten hög grad av objektivitet och precision. För att förståeliga 

mått ska kunna utformas bör den som mäts veta innebörden av måtten samt vilket 

tillvägagångssätt som bör användas för att målen med måtten ska uppnås. Kostnadseffektiva 

mått utformas genom att nyttan med prestationsmätningarna överstiger kostnaden för dess 

utformning och användning. 

 

Utöver utformningen av prestationsmått beskrivs uppföljningsprocessen som en viktig del för 

användningen av prestationsmätning. För att önskade resultat med prestationsmätning ska 

uppnås bör den hållas dynamisk samt hanteras och utvärderas regelbundet. Detta för att 

prestationsmåtten ska behållas relevanta och därmed kunna utgöra ett stöd för beslutsfattare. 

Vidare skapar användningen av prestationsmått endast mervärde om åtgärder vidtas på de 

resultatdata som produceras och om feedback återges till berörda. Existerande studier har 

identifierat problem med att organisationer kan tendera att använda sig av för många 

prestationsmått, vilket skapar en överbelastning av mått vilket leder till problematik vid 

uppföljningsprocessen. Därav betonas vikten av att organisationer bör begränsa antalet 

prestationsmått. 
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KAPITEL 3 - METOD 

I följande kapitel presenteras samt motiveras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

förklaras den valda ansatsen, inriktningen och den undersökningsmetod som tillämpats för att 

studiens syfte ska uppnås och frågeställning besvaras. Avslutningsvis diskuteras studiens 

metodproblem och det tillvägagångssätt som använts för att en hög grad av trovärdighet och 

äkthet skulle uppnås. 

 

3.1 Forskningsansats 

Studier rörande prestationsmätning inom den privata och offentliga sektor har under många år 

varit ett ämnesområde som kontinuerligt studerats och observerats medan samma ämne inom 

hybridorganisationer visat sig vara mer begränsad. Utifrån detta utvecklades studiens syfte som 

var att undersöka användningen av och svårigheterna med prestationsmätning i en 

hybridorganisation, där två logiker behöver kombineras. Studien har utgått från den 

konstruktionistiska traditionen då avsikten med studien har varit att undersöka verkligheten 

med hjälp av observationer. Ontologiskt har studien präglats av hermeneutiken (David & 

Sutton, 2016).  

  

För att uppnå studiens syfte och besvara den utvalda forskningsfrågan har en kvalitativ 

forskningsmetod använts i enlighet med hermeneutiken. Hermeneutiken karaktäriseras av en 

kvalitativ metodologi med intervjuer där syftet är förståelse med fokus på̊ mening och 

interaktion (David & Sutton, 2016). Vidare är en utgångspunkt för hermeneutiken att människor 

är tolkande varelser som försöker skapa mening utifrån upplevelser och att därmed finns flera 

sanningar om samma fenomen (Hallin & Helen, 2018). Holme och Solvang (1997) beskriver 

att kvalitativa metoder karaktäriseras av en låg grad av formalisering där metoden primärt har 

ett förstående syfte. Det centrala är att genom olika sätt samla in information som ger en djupare 

förståelse och tolkning kring det problem som studeras.  

  

Studien har präglats av en deduktiv ansats vilket innebär forskaren härleder en eller flera teser 

som sedan testas i en empirisk granskning. Teorin och de teser som härleds från denna har i 

studien kommit först vilket därefter har styrt datainsamlingsprocessen (Bryman, 2016), vilket 

illustreras i figur 3. I denna studie består teserna av den teoretiska modell som framtagits. Denna 

modell har testats i en empirisk granskning vilket presenteras i empirikapitlet. Det är vanligt att 

forskaren har en tanke om det valda ämnet innan insamlandet av empirin startar vilket leder till 

att forskaren har ett syfte med intervjuer för att testa denna temporära tes (David & Sutton, 

2016).  

 

 
Figur 3: Datainsamlingsprocessen 

Anpassad efter (Bryman, 2011). 
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3.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt betonar enligt David och Sutton (2016) ord snarare än 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Tillvägagångssättet innebär att forskaren 

försöker sätta sig in i den undersöktes situation för att således kunna se världen utifrån dennes 

perspektiv. Anledningen till detta menar Holme och Solvang (1997) är att det finns företeelser 

som samhällsforskare inte kan se om man inte sätter sig in i situationen och därmed ser den ur 

de undersöktes situation. Genom att forskaren försöker se det fenomen han eller hon studerar 

inifrån, försöker man skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av det fenomen man 

studerar. Kvalitativ forskning fokuserar med andra ord på tolkningar samt att utöka förståelsen 

för ämnet genom att fånga upp deltagarnas uppfattning (Bryman & Bell, 2017). Metoden bidrar 

till att forskaren kan minska missförstånd och få en djupare förståelse för ämnet (Larsen, 2009). 

Detta bidrar till en högre grad av validitet med tanke på att forskaren, genom minskade 

missförstånd, kan säkerställa att intervjupersonerna förstått frågan och därmed att rätt frågor 

ställts (Larsen, 2009).  

  

Studiens författare har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt 

kunna ta del av intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter gällande användandet av 

prestationsmått samt vilka svårigheter de upplever med prestationsmätning. Till skillnad från 

den kvantitativa forskningsmetoden lägger den kvalitativa metoden en större vikt på deltagarnas 

perspektiv (Bryman & Bell, 2017) vilket varit centralt, då fokus har varit att försöka se 

fenomenet utifrån intervjupersonernas perspektiv. Efter insamlad empiri har materialet tolkats 

och analyserats med en strävan efter att finna ett mönster i den data som samlats in (Bryman & 

Bell, 2017). För detta användes den teoretiska modellen som verktyg. 

 

3.2.1 Fallstudie 

En fallstudie bidrar till kunskaper om specifika enheter, såsom individer, organisationer eller 

händelser (David & Sutton, 2016) och ansågs följaktligen som ett lämpligt metodval för denna 

studie. Det centrala har varit att belysa unika drag hos ett specifikt fall, vilket i denna kontext 

representerats av hybridorganisationen Skellefteå Kraft. Motiveringen till val av fallföretag har 

varit att företaget både har affärsmässighet och samhällsnytta som målsättning, vilket har varit 

en förutsättning för att studiens syfte ska kunna uppfyllas. Då det kan vara svårt att utifrån en 

fallstudie nå hög grad av generaliserbarhet, har målet med studien varit inriktat på det unika 

och att utveckla en förståelse för dess komplexitet (Bryman & Bell, 2017). David och Sutton 

(2016) beskriver att fördelen med fallstudiemetoder ligger i den uppmärksamhet och tid som 

ägnas fallet. 

 

Utifrån studiens syfte har respondenter som arbetar med prestationsmätning inom en 

hybridorganisation intervjuats. Det genererade djupgående förståelse och kunskaper om den 

specifika organisationen och deras upplevelser samt uppfattningar om det fenomen som 

studerats. Då endast ett företag studerades kunde komplexiteten i en högre grad uppfattas 

eftersom all uppmärksamhet riktades åt en organisation. 
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3.3 Urval och respondenter 

Urvalet har gjorts med utgångspunkt från studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). 

Respondenterna har valts ut selektivt genom att den grupp av människor som varit intressant 

för studien identifierats och sedan har, i denna grupp, relevanta intervjukandidater hittats. Detta 

tillvägagångssätt kallas för tvåstegsurval (Hallin & Helin, 2018). Eftersom studien riktar sig in 

på hybridorganisationer var utgångspunkten vid urvalet att intervjupersonerna skulle vara 

verksamma inom en sådan organisation. Därefter var kriteriet att deltagarna behövde ha en god 

förståelse och insikt i hur arbetet med prestationsmätning ter sig. Då studien behandlade både 

utformning och uppföljning av prestationsmått var det viktigt att respondenterna primärt arbetar 

med frågor som berör dessa områden. 

  

Tillgänglighetsurval användes vid det första urvalet vilket innebar att den första respondenten 

valdes ut utifrån de egna kontaktnäten som fanns inom det utvalda företaget. Därefter 

kontaktades ytterligare fyra stycken personer som ansågs vara relevanta för studien och av dessa 

hade tre stycken möjlighet att ställa upp för en intervju. Detta resulterade i att totalt fyra 

intervjuer bokades in, vilka alla uppfyllde de kriterier som studien hade. 

 

 

TABELL 1: Sammanställning av respondenter. 
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3.4 Datainsamling 

Det är lämpligt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod när avsikten är att undersöka 

komplexa och subtila problem (Denscombe, 2018). Då denna studie syftat till att undersöka 

användningen av och svårigheterna med prestationsmätning i en hybridorganisation, ansågs 

denna metod var lämplig. Vid den initiala kontakten med de tillfrågade informerades 

personerna till ämnet i stora drag och även att anonymitet erbjöds om de valde att medverka i 

vår studie. Kontakten med respondenterna sköttes via e-post och intervjuerna hölls på deras 

arbetsplats, vilket ansågs vara en bekväm plats för respondenterna. Innan intervjuerna ägde rum 

informerades respondenterna om att intervjun skulle spelas in via ljudupptagning. Genom att 

använda tekniska hjälpmedel kunde författarna i större utsträckning fokusera på intervjun och 

samtalet istället för att anteckna respondenternas svar. Då båda författarna deltog under 

samtliga intervjuer medförde det att minnesbilder och mottagandet av hur svaren framfördes 

kunde analyseras med en högre grad av objektivitet då dessa tolkades av två personer. Då 

författarna ville ta del av respondenternas individuella uppfattning skedde intervjuerna med 

respondenterna var och en för sig.  

  

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att strukturera intervjuer beroende på hur flexibelt 

format som tillåts för intervjun. För den semistrukturerade intervjun finns inga färdiga 

svarsalternativ vilket ger utrymme för en viss flexibilitet. Intervjuledaren har förberett ämnen 

och frågor som ska behandlas men tillåter respondenten att utveckla sina svar och idéer 

(Denscombe, 2018). Denna intervjumetodik passade studien då fokus riktats åt respondenternas 

uppfattning men samtidigt fanns möjlighet för författarna att styra intervjun så syftet lättare 

skulle kunna uppfyllas. Frågorna som ställdes vid samtliga intervjuer utformades i förväg 

utifrån studiens syfte den teoretiska referensramen (bilaga 1).  

 

Förutom att primärdata, i form semistrukturerade intervjuer tillämpats i studiens datainsamling, 

har även sekundärdata använts. De sekundära källorna har främst inhämtats från det utvalda 

företagets hemsida samt företagets senaste årsredovisning. Vidare har även ett internt dokument 

inhämtats vilket presenterats i studiens empiri. Insamlingen av dessa källor har syftat till att ge 

en bredare information till studiens empiri och källorna har också utgjort ett komplement till de 

intervjuer som genomförts.   

 

3.5 Litteratursökning 

Denna litteraturstudie genomfördes vid ett tidigt stadium. Det medförde en övergripande bild 

av redan befintliga teorier och forskning inom ämnesområdet samt hur fenomenet utvecklats 

över tid.  Tillvägagångssättet för att kunna ta del av befintlig teori och forskning skedde genom 

Luleå Tekniska Universitets databas samt Google Scholar. De nyckelord som användes i 

litteraturstudien var bland annat: performance measure, performance measurement, impacts, 

issues, hybrid organizations, logics. För att säkerställa att den forskning som tagits del av varit 

av god kvalité har hänsyn tagits till i vilka tidskrifter de vetenskapliga artiklarna publicerats i 

och för att få en ännu bredare överblick av forskningsområdet har kedjesökningar genomförts.  
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3.6 Analysmetod 

Efter att intervjuerna var genomförda började arbetet med transkribering av det insamlade 

materialet till skriftlig form. Det medförde att författarna bekantade sig med materialet och 

kunde därefter identifiera mönster som var till intresse för studien. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att arbeta med intervjumaterial och det förekommer skillnader på hur 

noggrant forskare väljer att återge samtalen vid transkriberingen (Bryman, 2016). För denna 

studie har det centrala varit vad intervjupersonerna sagt snarare än hur det sagts. Det lades även 

stor vikt vid att alla transkriberingar skulle ske på samma sätt för att de fyra intervjuerna skulle 

kunna analyseras enhetligt med samma utgångspunkt.  

 

För att underlätta analysen och tolkningen av det empiriska materialet identifierades både 

huvudbegrepp och teman utifrån studiens teoretiska modell. Detta med inspiration från den 

”tematiska analysmodellen” som innebär att teman i den insamlade data identifieras för att 

sedan på ett mer strukturerat sätt kunna analyseras (Bryman & Bell, 2017). Efter att 

huvudbegreppen och teman var identifierade kunde författarna urskilja vilka likheter och 

skillnader som uppkommit i de svar som respondenterna givit under de enskilda 

intervjutillfällena.  

 

3.7 Forskningsetik 

Vid insamling av empiriskt material har studien tagit hänsyn till fyra stycken etiska principer. 

Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav och nyttjandekrav (Bryman & 

Bell, 2017). Vid den initiala kontakten blev de utvalda respondenterna informerade om 

intervjuns övergripande syfte och vad samtalet i stora drag skulle behandla. Anledningen till 

detta var att respondenterna skulle ha en chans att avgöra om de ville ställa upp på en sådan 

intervju eller ej. Då semistrukturerade intervjuer genomfördes skickades det inte ut någon 

detaljerad beskrivning om vilka frågeställningar som skulle ställas, med tanke på författarnas 

strävan efter ett öppet samtal vid intervjutillfällena. Respondenterna fick innan intervjuerna 

veta att deras namn och andra personliga uppgifter skulle behandlas anonymt genom hela 

studien och att de kunde välja om deras samtal inte skulle spelas in. Författarna anser att 

anonymiteten kan ha påverkat studien positivt genom att deltagarna vågat uttrycka deras 

verkliga uppfattningar. Samtidigt kan det även ha haft en negativ inverkan då respondenterna 

inte behövt stå till svars för sina uttalanden. Vidare klargjordes det tydligt att det empiriska 

materialet endast skulle användas för forskningsändamålet. 

 

3.8 Metodproblem 

Vid bedömning av en kvalitativ studie ansågs trovärdighet och äkthet vara två grundläggande 

kriterier som studien skulle uppfylla. Det har därför varit centralt att undersöka hur väl studien 

har uppfyllt dessa kriterier.  
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3.8.1 Trovärdighet 

För att bedöma trovärdigheten i det som presenterats har studien utgått från delkriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att uppnå en högre grad av 

trovärdighet har respondentvalidering erbjudits och erlagts som förslag till alla respondenter 

som medverkat i intervjuer. Respondentvalidering förklaras som den process varigenom 

forskarna förmedlar sina resultat av studien eller det transkriberade, färdiga empiriska 

materialet till de respondenter som varit föremål för eller på annat sätt medverkat i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017).  Det ger respondenterna möjlighet att läsa igenom 

materialet för att sedan bekräfta att intervjuledarna har uppfattat det som sagts korrekt. 

Processen syftar till att försäkra sig om att det råder en god överensstämmelse mellan resultatet 

samt respondenternas uppfattning och upplevelser kring de frågor som intervjun berört 

(Bryman & Bell, 2017).  

  

Då en kvalitativ forskningsmetod normalt omfattas av ett intensivt stadium av enskilda 

individer med vissa gemensamma egenskaper menar Bryman och Bell (2017) att en kvalitativ 

forskning eftersträvar ett djup snarare än en bredd. Denna studie har innefattats av tre stycken 

affärscontrollers och en finansdirektör vilka har delgivit sina personliga upplevelser och 

uppfattningar om hur prestationsmätning används i en hybridorganisation. Detta försvårar 

avgörandet om huruvida resultatet kan generaliseras samt överföras till andra situationer och 

miljöer. För att studiens överförbarhet ska förbättras har det tillvägagångssätt som använts och 

det fallföretag som studerats noggrant beskrivits.  

 

För att styrka studiens pålitlighet bör forskarna anta ett granskande synsätt och säkerställa att 

en fullständig och tillgänglig redogörelse finns att tillgå rörande studiens alla forskningsfaser. 

Det bör således tydligt redogöras för exempelvis formulering av forskningsfrågor, val av 

intervjupersoner, beslut angående analys av data för att andra forskare ska kunna upprepa 

studien på ett liknande vis (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har ett stort fokus varit att 

utförligt beskriva det tillvägagångssätt som använts och hur urvalsprocessen har gått till. Under 

den tid som studien har byggts upp har en kontinuerlig kontakt förts mellan författarna och 

studiens handledare. Arbetet har noggrant setts över och granskats av handledare såväl som 

opponenter vilket medfört att författarna behövt försvara och förbättra studien under tidens 

gång. 

  

Till sist bör delkriteriet konfirmering eller bekräftelse tas i beaktning för att styrka studiens 

trovärdighet. Med det menas att forskarens personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning 

inte får påverka slutsatserna i studien (Bryman & Bell, 2017). Genom att båda författarna 

deltagit i intervjuerna och tillsammans transkriberat och sammanställt svaren har det medfört 

att två olika tolkningar av svaren har erhållits, vilket reducerat risken för att resultatet ska ha 

influerats av personliga tolkningar.  
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3.8.2 Äkthet 

Kriterierna som har använts för att bedöma graden av äkthet i studien har varit rättvisande bild 

och autenticitet. Med rättvisande bild menas att undersökningen ska ha gett en tillräckligt 

rättvisande bild av de åsikter som intervjupersonerna uttryckt (Bryman, 2016). I denna studie 

har detta kriteriet i största möjliga mån tagits hänsyn till gällande val av intervjupersoner, 

intervjufrågor och övergripande metodik. Då en fallstudie tillämpats har författarna haft i åtanke 

att välja ut flera respondenter som har inblick i de frågor som behövts ställas för att studiens 

syfte ska uppnås. Av de fem stycken personer som författarna uppfattat i en högre grad arbetar 

med fallföretagets prestationsmätningar, har fyra av dessa intervjuats.  

 

För att studiens äkthet ska stärkas har, som tidigare nämnts responsvalidering lagts fram som 

förslag och alla fyra respondenter har fått möjlighet att ta del av resultatet innan publiceringsdag 

om en sådan önskan funnits. Då insamlingen av empirin bland annat bestått av 

semistrukturerade intervjuer har respondenterna kunnat påverka situationen under intervjuerna, 

även kallat katalytisk autenticitet (Bryman, 2016). Det har resulterat i att respondenterna haft 

möjlighet att fundera, ställa följdfrågor och prata öppet runt de frågor som ställts. Med detta har 

den sociala verkligheten skildrats på ett mer rättvisande sätt. 
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KAPITEL 4 - EMPIRI 

Detta kapitel innehåller en sammanställning av studiens insamlade empiriska material. Initialt 

presenteras bakgrundsinformation rörande det valda företaget. Sedan presenteras 

respondenternas upplevelser gällande prestationsmätning inom hybridorganisationer och 

svårigheter som kan uppstå vid utformning och uppföljning av prestationsmått.  

 

4.1 Företagspresentation 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största elproducenter och störst bland de kommunägda 

kraftbolagen. Deras verksamhet består av vattenkraft, vindkraft, elnät, fjärrvärme, 

bredbandsnätet, laddstationer och solkraft. Energiproduktionen är belägen i norra Sverige och 

vattenkraften är deras största energikälla vilket främst kommer från Skellefteälven. 

Huvudkontoret är placerat i Skellefteå och antalet anställda bestod år 2018 av 670 stycken. 

Företaget bedrivs som ett aktiebolag vilket är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt 

sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten (Skellefteå Kraft, 2019).  

Ägaren har i ägardirektiv förklarat att koncernen ska skapa en lönsam tillväxt som främjar 

regionens utveckling. Det innebär i korthet att koncernen ska trygga regionens 

energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom energi, tele och datakommunikation samt 

tillföra kapital och affärskompetens till regionen (Skellefteå Kraft, 2018). Då verksamheten är 

beroende av dess relation och dialog med flertalet olika intressenter, för de en bred 

intressentdialog. Till Skellefteå Krafts viktigaste intressenterna hör ägaren Skellefteå kommun, 

samarbetspartners, kunder och medarbetare. Vidare utgörs samhällsrepresentanter som 

exempelvis politiker, lokala myndigheter, närboende och intresseorganisationer också till 

företagets intressenter (Skellefteå Kraft, 2019).  

 
 

Figur 4: Skellefteå Kraft-koncernen. 
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Pyramiden illustrerar Skellefteå Kraft-koncernen. Koncernen innefattas av olika affärsområden 

vilka är kraftsystem, infraservice, marknad, affärsinnovation, energiservice, industry location 

och koncerngemensamma funktioner. Dessa affärsområden ansvarar för olika affärsenheter 

som presenteras längst ner i pyramiden. De respondenter som intervjuats i studien har, som 

tidigare nämnts bestått av tre stycken controllers som är verksamma på affärsområdesnivå. De 

controllers som ingår i controllergruppen på Skellefteå Kraft ansvarar för varsitt affärsområde 

och därmed också för tillhörande affärsenheter. Studiens fjärde respondent var koncernens 

finansdirektör (CFO) som ansvarar för Skellefteå Kraft-koncernens ekonomi, det vill säga ett 

ansvar för hela pyramiden. 

 

4.2 Prestationsmätning i en hybridorganisation 

Samtliga respondenter började samtalet initialt med att förklara hur deras arbetsroll inom 

Skellefteå Kraft ser ut. Intervjupersonerna som arbetar som controllers förklarade att var och 

en har ansvar för sitt affärsområde, vilket medför att de arbetar väldigt olika eftersom 

affärsområdena ser olika ut och kräver olika typer av styrning. Det förklarades att samarbete 

sker mellan de arbetande inom controllergruppen om så behövs. Kontakten mellan dem är nära 

och de träffas kontinuerligt flera gånger i veckan för kortare möten.   

 

I de yrkesroller som respondenterna har märker de inte av att Skellefteå Kraft behöver anpassa 

sig och balansera mellan samhällsnytta för offentlig verksamhet och lönsamhet för ett 

vinstdrivande bolag. Respondent D förklarade att ramarna blir satta när Skellefteå Kraft får sina 

ägardirektiv, vilket kan förklaras som ett typ av styrdokument, och strategier som bestäms av 

styrelsen. På så sätt behöver de inte väga mellan det ena eller det andra eftersom de 

övergripande strategierna redan är utformade och som då ska följas av företaget. Respondent A 

förklarade att den samhällsnytta som Skellefteå Kraft bidrar till är något som respondenten 

upplevde som en skillnad i jämförelse med personens tidigare arbeten, inom den privata 

sektorn. ”Jag tycker att det är en fördel att man bidrar till den ort där man bor”, förklarade A. 

Men respondenten poängterade att denna skillnad inte kändes av i respondentens dagliga arbete 

där prestationsmätning ingår.  

 

Majoriteten av respondenterna hade en samstämmig uppfattning av att det märks av att ägaren, 

Skellefteå kommun, ställer krav på Skellefteå Kraft. Respondent B menade att alla ägare ställer 

krav oavsett om ägaren är en offentlig eller privat aktör men poängterar att denne inte har 

erfarenhet från en arbetsplats med en privat ägare i samma yrkesroll som personen innehar i 

nuläget. Respondent D berättade att den information som ägaren utkräver, tertialrapporteras tre 

gånger under året. Trots dessa krav förklarade respondent D att det finns ett samspel mellan 

Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft, vilket gör att de inte begränsas allt för mycket. I 

slutändan är det kommunen som fastställer ägardirektivet och som de därmed måste arbeta efter. 

Respondent C förklarade att: 
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“Det kommer hela tiden fram att det är kommunen som är vår ägare, det är 

ingen tvekan om att vi är medvetna om det. Det går ingen förbi och vi märker 

det tydligt. Däremot kanske det inte märks på affärsmässighet och liknande, 

vi är affärsmässiga på vårt sätt men kraven kommer från kommunen.” 

 

Respondent A ansåg att den största skillnaden inte låg i vilken ägandeform bolaget hade, utan 

snarare att skillnaden var företagets långsiktighet. A menade att på den nuvarande arbetsplatsen 

fokuseras det inte endast på det innevarande året, vilket respondenten upplevde var synsättet på 

andra, privata bolag. Samtliga respondenter förklarade att en skillnad var att de upplevde att 

företaget hade ögonen på sig, var granskade i en större utsträckning och var offentliga på ett 

annat sätt jämfört med ett privat bolag, men upplevde inte att prestationsmätningen påverkades 

av detta. De controllers som tillfrågades ansåg inte att ägandeformen bidrog till några direkta 

nackdelar i deras dagliga arbete, medan respondent D upplevde att det fanns nackdelar som 

påverkar företaget i stort. Det förklarades att: 

 

”Konkurrensmässigt begränsas Skellefteå Kraft eftersom det finns regler som 

vi måste förhålla oss till, men som ett privat bolag inte behöver förhålla sig 

till. Det kan handla om var verksamheter får bedrivas och vilken typ av 

verksamhet som får bedrivas. Inköp påverkas också eftersom vi måste 

förhålla oss till regler om upphandlingar. Detta begränsar Skellefteå Kraft 

på ett sätt som inte andra företag eller energibolag begränsas av.” 

 

Respondenterna ansåg att prestationsmätning bidrar till en högre grad av ansvarighet men också 

jämförbarhet, såväl inom företaget vid olika tidsperioder men även för jämförelse med företag 

inom samma bransch. Vidare ansågs det vara till hjälp för att åstadkomma en medveten 

förändring och signalera vad organisationen ska fokusera på. Användningen av prestationsmått, 

menade respondenterna ger en indikation om man arbetar åt rätt håll och är en snabb 

temperaturmätare. Intervjuperson D förklarade att: ”har man valt ut rätt prestationsmått bör 

det ge en bra bild av företaget vid det tillfället.”. 

 

4.3 Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 

Respondenterna förklarade att de i en hög grad använder sig av prestationsmått relaterade till 

balans och resultaträkningen, så kallade finansiella prestationsmått, men att många icke-

finansiella prestationsmått också var förekommande i den prestationsmätning som 

verksamheten tillämpar. Intervjuperson C upplevde att fördelarna med finansiella 

prestationsmått var att de framförallt ansågs enkla och bidrar till att man på ett enkelt sätt kan 

jämföra måttens utfall mellan olika tidsperioder och mellan andra företag. Respondent D 

förklarade i linje med detta att de finansiella prestationsmåtten visar statusen på företaget och 

är viktiga på sådant sätt.  

 

Vidare upplevde respondent C och D vissa nackdelar som finansiella prestationsmått kunde 

medföra. C förklarade att det inte går att stirra sig blind på de finansiella måtten då det kan 
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utgöra ett felaktigt styrmedel. ”Det krävs att man vet och tar hänsyn till orsakerna bakom 

prestationsmåttet, för om exempelvis endast resultatet granskas varje månad, skulle det leda 

till felaktiga beslut”, menade C. En ytterligare nackdel förklarades vara att det ökar risken för 

att de finansiella måtten missbrukas och en suboptimering bland enheterna skulle förekomma. 

Respondent D menade att en nackdel kunde vara att svängningar som inte tillhör den normala 

”trenden” ifrågasätts om finansiella prestationsmått mäts för ofta, även om dessa svängningar 

inte beror på något extraordinärt. 

 

Synsättet som respondent B hade var att det inte var någon skillnad på om det är ett finansiellt 

eller icke-finansiellt prestationsmått då B menade att det finns en tydlig koppling mellan dessa. 

Allt handlar om effektivitet och om målet är ett högre resultat måste man ta reda på vad som 

styr resultatet. Då finns det saker som går att påverka och saker som inte går att påverka. Tillslut 

hittar man ratten i form av ett prestationsmått som man kan vrida på”, menade B. Vidare sades: 

 

“I min värld är det direkt kopplat till resultatet, det är samma prestationsmått 

egentligen men från ett annat perspektiv.” 

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att de icke-finansiella prestationsmåtten var 

nödvändiga och värdefulla för verksamheten. Det förklarades att de icke-finansiella 

prestationsmåtten behövdes för att uppnå en balans med de finansiella prestationsmåtten. 

”Företag styrs inte bara med kronor och ören, det är människor som jobbar här”, menade 

respondent C. I linje med detta förklarade respondent A att väl fungerande prestationsmätning 

behöver båda delarna vilket möjliggör till att samband kan identifieras. Vidare sades att de icke-

finansiella prestationsmåtten driver intäkterna och utgör ett hjälpmedel för att påverka 

människor i önskvärd riktning. A menade att: 

 

”Utan de icke-finansiella prestationsmåtten i form av exempelvis hur många 

anslutningar som gjorts skulle vi vara helt rökta.” 

 

Ytterligare fördelar med icke-finansiella prestationsmått, beskrevs vara att det ger en 

temperaturmätning på företaget i helhet och hur företaget mår utifrån exempelvis mått som 

mäter sjukfrånvaro och motiverad medarbetarindex (MMI). Det bidrar till att styrelsen och 

ägarna får en bra överblick om företaget. Respondent D menade att dessa prestationsmått 

möjliggör att flera viktiga frågor såsom jämställdhet kan signaleras, uppmärksammas och 

synliggöras i organisationen. Respondent C upplevde att nackdelarna med icke-finansiella mått 

var att de för det första kan vara svårare att ta fram, och för det andra upplevdes det svårt att få 

alla i en sådan stor verksamhet som Skellefteå Kraft att tolka de ”mjuka” måtten på ett lika vis. 
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4.4 Utformning av prestationsmått 

Samtliga av studiens respondenter delgav att de arbetar med att utforma prestationsmått, men i 

varierande utsträckning och på olika nivåer. Respondent D beskrev att det i början av varje år 

sker en omvärldsbevakning om vad som händer utanför koncernens gränser, exempelvis hur 

konkurrenternas verksamhet ser ut. Därefter görs en översyn av koncernens aktuella strategi. I 

strategin finns de övergripande målen som kommer från kommunen som sedan ligger till grund 

för de mål som sätts upp för koncernen. När den övergripande strategin är fastställd startar 

affärsområdena med att ta fram sina verksamhetsplaner. I dessa verksamhetsplaner fastställs 

vilka mål respektive affärsområde har och därefter bryts målen ner till affärsenhetsnivå. De 

ekonomiska prestationsmåtten bestäms av koncernledningen var av controllergruppen i 

huvudsak inte är delaktiga i den utformningen. Däremot har de möjlighet att påverka och 

utforma prestationsmått för affärsenheterna. De prestationsmått som tas fram av 

controllergruppen görs till största del i samråd med de olika enheterna eller cheferna. 

Respondent B förklarade: 

 

“Det är viktigt att verksamheten och den som mäts känner sig delaktig när 

prestationsmått utformas.” 

 

När Skellefteå Kraft utformar prestationsmått utgår de från ägardirektivet som förklarar de 

övergripande mål och strategier som finns uppsatta för koncernen. Respondent A betonade att 

målen och strategierna är långsiktiga och kan sträcka sig över flera år. Målen och strategier 

bryts sedan ner för varje affärsområde och enhet så att varje nivå lättare ska kunna bidra till att 

uppnå de övergripande målen. Respondent B förklarade: 

 

“Målen måste brytas ner. Skellefteå Kraft har en bred och spretig 

verksamhet. Målen på den högsta nivån måste brytas ner minst två gånger 

för att fungera på enheterna och även för den enskilda individen.”  

 

Respondenterna ansåg att det finns många faktorer och egenskaper att ta hänsyn till när 

prestationsmått ska utformas. Respondent A menade att bra prestationsmått är utformade så att 

de finansiella målen bryts ner till mer konkreta mål. Att prestationsmåtten ska vara enkla ansåg 

respondent C vara av stor betydelse.  Både respondent B och D tryckte på vikten av att 

prestationsmåtten ska ha ett syfte. Vidare menade respondent D det inte får ta för mycket 

resurser för att fram prestationsmåtten. 

 

Det finns flera svårigheter som respondenterna upplever vid själva utformningen av 

prestationsmått. Respondent B menar att det kan vara svårt att hitta kopplingen mellan vad det 

är som ska mätas och vad som ska förändras för att uppnå det önskade resultatet. Många kan 

tycka det är jobbigt att ta fram prestationsmått, att komma fram till vad som ska mätas och 

bestämma vad som är en acceptabel nivå. Vidare menade respondenten att ytterligare 

svårigheter kan vara att skapa förståelse från den som mäts då mätningarna kan mötas av 

motstånd. Respondent C ansåg att det är svårare att ta fram prestationsmått för vissa delar av 
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verksamheten som mäter mjukare värden som exempelvis personalavdelningen och 

redovisningsavdelningen. Prestationsmåtten för dessa enheter tar längre tid att ta fram till 

skillnad från de enheter som mäter i monetära mått.  

4.5 Uppföljning av prestationsmått 

Samtliga respondenter medgav att frekvensen på uppföljningen av prestationsmåtten varierar. 

Mestadels sker uppföljningen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, beroende på vad det är som 

mäts. D förklarade att månadens utfall mot budget visualiseras och följs upp månadsvis i vad 

de kallar för ”pyramiden”. Där markeras Skellefteå Kraft-koncernen, affärsområdena och 

affärsenheterna beroende på om utfallet är bättre eller sämre än budget (se figur 4). Sedan 

förklarades att prestationsmått som består av såväl finansiella och icke-finansiella skrivs in i ett 

internt affärssystem vilket synliggör hur det går på respektive affärsenhet. Respondent B 

berättade att uppföljning vanligen sker genom att en avdelningschef eller annan nyckelperson i 

verksamheten har till uppgift att rapportera det underlag som efterfrågas av B. Därefter 

sammanställs och analyseras informationen, vilket sedan rapporteras till ledningsgruppen. 

Vidare förklarades att vissa komponenter till prestationsmåtten erhålls från affärsenheterna, 

medan vissa komponenter har respondenten själv direkt tillgång till. Respondent A beskrev att 

denne sköter kontakten med att förmedla ut utfallen av prestationsmätningen till verksamheten 

och menar vidare att i den yrkesroll som personen besitter som controller, är det av vikt att vara 

närvarande och ha en nära kontakt med verksamheten. 

  

Vid uppföljning av prestationsmått menade respondent C att man kontinuerligt försöker lära av 

det man gjort. Även om måttens mål överträffas måste man ständigt se till att förbättra sig. 

”Vad gjorde vi rätt och vad kan vi göra bättre?” måste man fråga sig, enligt C. Respondent D 

la vikt i att det som uppnås måste uppmärksammas och flaggas för, vilket i sin tur signalerar 

och bekräftar för individerna i verksamheten att det lönar sig. Det råder en klar samstämmighet 

om att orsaker, förklaringar och åtgärder försöks identifieras om prestationsmåttens mål inte 

uppnås. Respondent B förklarade att om ett mått avviker från den nivå som är uppsatt vill oftast 

den som är ansvarig för det måttet ge en förklaring. Antingen har den ansvarige redan ett svar 

på varför det avviker eller så ber personen att få återkomma. Vidare menade B att om det är 

svårt att förstå varför det avviker krävs en djupare analys. ”Det får inte passera utan att det 

finns en förklaring”, uttryckte C.  

 

Då Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå kommun menade A att även yttre omständigheter ska tas 

hänsyn till. Det kan exempelvis handla om att statliga regler och tillstånd har en påverkan på 

att prestationsmått avviker. I linje med detta förklarade respondent C att det kan finnas orsaker 

som är bortom kontroll eller att målet i sig är satt på fel nivå vilket signalerar att den processen 

är bristfällig. Respondent D förklarade att det handlar om en avvägning beroende på vilket mål 

som ska uppnås. Antingen fortsätter man med att arbeta mot målet och låter det kvarstå, eller 

så funderar man på om målet är relevant med hänsyn till att det inte går att uppnå. 
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Respondenterna berättade att prestationsmåtten som Skellefteå Kraft använder sällan 

uppdateras oftare än på årsbasis och vissa mindre frekvent än så. En orsak till detta förklarade 

respondent B vara att de uppsatta målen är långsiktiga och många prestationsmått mäts under 

flera års tid. Vidare menade respondenten att om det är förändringar man vill åstadkomma med 

prestationsmätningarna kan detta ta tid då förändringar sker långsamt. Även respondent C 

menade företaget har långsiktiga mål och att kraven på måtten därmed är relativt fasta. De 

svårigheter som upplevdes i stort med uppföljning av prestationsmått var att få hela 

verksamheten att förstå värdet av prestationsmätning vilket ökar incitamenten till att rapportera 

in data i affärssystemet i tid.   

 

Då Skellefteå Kraft mäter olika typer av mått, finansiella såväl som icke-finansiella, har 

respondenterna identifierat svårigheter som kan uppstå om för många prestationsmått mäts. 

Respondent D förklarade att det medför en risk till att prestationsmåtten blir motstridiga och 

därför är det enligt respondenten av vikt att våga mäta så få prestationsmått som möjligt. De 

övriga respondenterna framhöll också att antalet prestationsmått är värt att reflektera över.  Att 

fokusera på några få prestationsmått som säger något, som går att påverka och således går att 

styra och uppfölja ansåg respondent B vara av vikt. Vidare menade respondent B att 

prestationsmått ska ses över tid och det är därför inte meningsfullt att utforma nya mått för ofta 

och sluta följa gamla. Vidare menade respondent C att man bör sikta på att ha ett antal mått som 

går att följa upp på ett meningsfullt sätt, men att det är svårt att svara på vilket antal mått som 

är det “rätta”. 
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KAPITEL 5 – ANALYS OCH TOLKNING 

I detta kapitel presenteras en analys av det tidigare insamlade empiriska materialet. Studiens 

teoretiska grund kopplas samman med insamlade data och tolkningar av utfallet presenteras. 

5.1 Hybridorganisationen 

Existerande litteratur definierar hybridorganisationer i allmänhet som organisationer som ska 

tillgodose de offentliga behoven samt producera sådant som är av offentlig karaktär. Samtidigt 

beskrivs denna organisationsform likna privata företag i det sätt de organiseras och hanteras 

(Koppell, 2003). Studiens resultat visar att ägardirektiv utgör en betydande del i att definiera 

företagets övergripande strategi och målsättning. Detta på grund av att fallföretaget bland annat 

ska trygga regionens energiförsörjning samtidigt som koncernen ska tillföra kapital och 

affärskompetens till regionen. Utifrån ägardirektivet identifieras att företaget har två olika 

styrlogiker att kombinera, där det ena är att trygga regionens energiförsörjning vilket kan liknas 

med den samhällsnytta som Thomasson (2013) beskriver att hybridorganisationer ska uppnå. 

För det andra behöver koncernen också uppfylla det krav som beskrivs vara att tillföra kapital 

till regionen, vilket liknar det Grossi och Thomasson (2015) beskriver vara styrlogiken 

affärsmässighet.  

 

“Mission drift” är det begrepp som Erlingsson et al. (2015) beskriver som svårigheter med att 

balansera mellan olika intressen inom hybridorganisationen vilket kan resultera i att antingen 

affärsmässigheten eller samhällsnyttan försvagas. Studiens resultat visar att denna balansgång 

inte är något som märks av då ägardirektivet och de övergripande strategierna som koncernen 

utgår från är utformade och kommer koncernen tillhanda från styrelsen. Således kan en tolkning 

utifrån resultatet göras att förhållningssättet till de två logikerna inte är kännbar, med tanke på 

att de övergripande målsättningarna gällande affärsmässighet och samhällsnytta, i grunden inte 

framtas av hybridorganisationen.  

5.2 Prestationsmätning inom en hybridorganisation 

Resultatet visar att prestationsmåtten som används utgår från koncernens övergripande mål och 

strategier vilka förklaras vara långsiktiga. Detta styrker Anthony et al. (2014) som menar att 

syftet med prestationsmätning är att företag ska använda det som ett verktyg för att nå företagets 

övergripande mål och för att implementera företagets strategier. Olsen et al. (2017) menar att 

prestationsmätning anses vara en central del av styrningen och övervakningen av hybrida 

organisationer och resultatet bekräftar i linje med detta att prestationsmätning utgör en viktig 

komponent i arbetet. Detta då prestationsmätningen används som ett hjälpmedel inom 

hybridorgansationen för att signalera vad verksamheten ska fokusera på och ger en indikation 

och överblicksbild över om verksamheten arbetar mot en önskad riktning. 

 

Resultatet visar att prestationsmätning utgör ett hjälpmedel för att åstadkomma en medveten 

förändring inom de olika affärsområdena och för att därmed styra dem i en önskad riktning. I 

enlighet med detta menar Fraceschini et al. (2007) att prestationsmätning möjliggör ett 
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strukturerat tillvägagångssätt för att få organisationen att fokusera mot mål. Vidare indikerar 

resultatet att prestationsmätning bidrar till en högre grad av ansvarighet vilket ger en tydligare 

bild av vilken affärsenhet som är ansvarig för ett specifikt resultat och utfall. Det skapar en 

jämförbarhet mellan olika perioder inom företaget samt en jämförbarhet mellan andra företag i 

samma bransch. Ittner & Larckers (2003) resonemang styrker detta då de menar att 

prestationsmätning ger ansvariga inblick i företagets framsteg och ger verksamheten 

information om vilka prestationer som krävs för att uppnå de strategiska målen. Även 

Fraceschini et al. (2007) poängterar att prestationsmätningarna skapar ett fokus på vad som ska 

åstadkommas vilket bidrar till att verksamheten lägger ner mer möda för att uppnå målen. 

5.3 Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 

Resultatet indikerar till viss del att finansiella prestationsmått är simpla och att dessa på ett 

enkelt sätt kan utgöra ett jämförelseunderlag mellan olika tidsperioder och mellan olika företag. 

Att de finansiella prestationsmåtten anses vara lättanvända är något som Anthony och 

Govindarajan (2007) styrker och betonar vidare att de finansiella måtten är lämpliga för 

jämförelser mellan enheter. Resultatet går i linje med detta då det visar sig att finansiella 

prestationsmått visar statusen på hybridorganisationen och därför är essentiella.  

 

Vidare är de finansiella måtten enligt Kraus och Lind (2007) betydelsefulla då det finns ett tryck 

från externa intressenter och att kommunikationen gällande företagets status förmedlas med 

finansiella prestationsmått. Med tanke på att hybridorganisationen har flertalet olika 

intressenter görs en tolkning att de finansiella prestationsmåtten utgör ett verktyg till att 

förmedla information till dessa. Resultatet visar att den övergripande uppfattningen om de 

finansiella prestationsmåtten stämmer överens med Kald och Nilssons (2000) studie som visar 

att dessa mått rankas högt och är värdefulla för företag.  

 

Studiens resultat indikerar på att de finansiella måtten kan utgöra ett felaktigt styrmedel om ett 

för stort fokus läggs på dessa. Därmed tycks en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

mått minska risken för att suboptimering bland enheterna uppkommer. Anthony et al. (2014) 

och Ax et al. (2015) bekräftar detta och menar att de svagheter och svårigheter som kan 

uppkomma vid för stort fokus på finansiella prestationsmått är att de kan uppmuntra till 

handlingar som endast gynnar organisationen på kort sikt. Resultatet indikerar även på att 

kombinationen av finansiella och icke-finansiella mått är betydelsefulla för 

hybridorganisationen, då det finns en tydlig koppling mellan dessa mått. Om målet är ett högre 

resultat måste det som styr resultatet identifieras. Detta styrks med resonemanget om att de 

icke-finansiella måtten kan ses som drivande för de finansiella prestationerna (Banker et al., 

2000; Nilsson et al., 2010) vilket indikerar på att en balanserad uppsättning av mått är att 

föredra.  

 

Studiens resultat visar att de icke-finansiella prestationsmåtten är av betydelse i verksamheten 

då dessa mått bidrar till en nyanserad bild över företagets status gällande exempelvis 

sjukfrånvaro och motiverad medarbetarindex. Eftersom måtten synliggör hur företaget presterar 
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i helhet kan en tolkning vara att de icke-finansiella måtten bidrar till att ge styrelsen och ägarna 

en överblick över organisationen. Ittner och Larcker (2003) styrker detta med att de icke-

finansiella prestationsmåtten ger beslutsfattare och intressenter en bättre ögonblicksbild jämfört 

med finansiella mått, av hur det går för företaget och bidrar med information till anställda om 

vad som behöver göras för att mål ska uppnås. 

 

Utifrån resultatet identifieras dock nackdelar med icke-finansiella mått, vilka är att det är 

svårare att utforma, jämfört med finansiella mått. Resultatet identifierar även till viss del att 

svårigheter kan finnas med att få alla inom hybridorganisationen att tolka dessa mått på ett lika 

vis. Då Ittner och Larcker (2003) beskriver att många företag finner det svår med att identifiera, 

analysera och agera på de rätta icke-finansiella måtten är en rimlig tolkning att 

hybridorganisationens uppfattning om svårigheterna inte är unik. 

5.4 Utformning av prestationsmått  

Den modell som skapats utifrån studiens teoretiska referensram, belyser att prestationsmåtten 

som en verksamhet utformar bör ske i två steg, vilka är att organisationens strategi till en början 

bör identifieras för att prestationsmåtten sedan i det andra steget, utformas utifrån dessa (Bourne 

et al., 2000). Om detta lyckas, skapas en förutsättning för att målkongruens uppnås inom 

organisationen vilket Merchant (2006) menar utgör det viktigaste kriteriet för att måtten ska 

upplevas motiverande. Resultatet visar att hybridorganisationen använder detta 

tillvägagångssätt vid utformningen av sina prestationsmått. Det identifieras att organisationen 

ständigt utgår från koncernens strategi och övergripande målsättning, vilka sedan har en 

påverkan på de verksamhetsplaner och mål som framtas i alla nivåer inom organisationen. Det 

identifieras även att delaktighet vid utformningen av prestationsmått är av betydelse för 

hybridorganisationen, där anledningen kan vara att delaktighet bidrar till att måtten blir 

kontrollerbara. Merchant (2006) styrker att måtten bör vara kontrollerbara på det sätt att 

ansvariga ska ha möjlighet att påverka utfallet, i annat sätt blir mätningarna demotiverande.  

 

Studiens resultat visar att svårigheter finns med utformningen av prestationsmått inom en 

hybridorganisation. Det indikeras till viss del att prestationsmått är svårare att utforma för vissa 

delar av verksamheten, vilka tillämpar icke-finansiella prestationsmått. Vidare indikeras att 

svårigheter finns med att identifiera kopplingen mellan vad som ska mätas, vad som bör 

förändras för att det önskade resultatet ska uppnås och vad som utgör en acceptabel nivå. Med 

härledning av detta kan en tolkning göras att det tycks vara svårt att uppnå en hög grad av 

precision. Merchant (2006) belyser att prestationsmått bör ha en god precision, då det i annat 

fall kan mista mycket av sitt informationsvärde vilket minskar nyttan väsentligt. 

 

Ytterligare svårigheter som resultatet tycks visa är att skapa förståelse från den som mäts då 

prestationsmåtten stundtals kan mötas av motstånd. Merchant (2006) förklarar att “förståeliga” 

prestationsmått är en förutsättning för att måtten ska upplevas motiverande. Detta på grund av 

att det ökar chanserna till att de som mäts vet vad måtten innebär samt hur de ska gå tillväga 

för att uppnå måttens uppsatta mål. Det identifieras att hybridorganisationen till stor del utför 
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utformningen av prestationsmåtten i samråd med enheterna, vilket författarna ser som ett 

tillvägagångssätt för att denna svårighet ska kunna hanteras. Vid utformning av prestationsmått 

bör även nyttan överstiga kostnaden, det vill säga prestationsmåtten bör vara kostnadseffektiva 

att administrera (Merchant, 2006). Studiens resultat indikerar på att detta inte är ett problem då 

hänsyn tas till att måtten inte får ta för mycket resurser. 

 

5.5 Uppföljning av prestationsmått 

Braz et al. (2011) betonar att uppföljning och uppdatering av prestationsmått är synnerligen 

viktiga processer, där utmaningen är att behålla prestationsmätningens relevans. Om ändringar 

av prestationsmåtten inte görs utefter förändringar i organisationens strategi eller miljö, kan det 

resultera i att prestationsmåtten inte är aktuella som stöd för beslutsfattare (Paranjape et al., 

2006). Paranjape et al. (2006) belyser således vikten av att prestationsmätningssystem bör vara 

dynamiska, snarare än statiska. Studiens resultat visar att hybridorganisationen årligen utför en 

översyn av koncernens strategi vilket leder till att verksamhetsplaner, mål och mått som framtas 

på alla nivåer anpassas efter den aktuella strategin. Utifrån detta indikeras att en medvetenhet 

finns gällande vikten av aktuella och relevanta prestationsmätningar, vilket således bidrar till 

att prestationsmåtten i hybridorganisationen hålls dynamiska.  

 

Paranjape et al. (2006) belyser att uppföljning är en förutsättning för att de önskade resultaten 

med prestationsmätning ska uppnås. Resultatet bekräftar att uppföljning av måtten sker men att 

frekvensen av uppföljningen gällande prestationsmätningarna beror på vad det är som mäts. 

Resultatet tyder även på att måtten är tidsenliga då feedback och återkoppling ges till berörda 

inom hybridorganisationen, vilket signalerar och bekräftar för individerna i verksamheten 

huruvida prestationsmåttens utfall har sett ut. Genom att återkoppla måttens utfall, uppfattas 

prestationsmätningen som motiverande inom organisationen (Merchant, 2006; Locke & 

Latham, 1990). Meekings (2005) förklarar vikten av att utveckla arbetsmetoder som får 

utvärderingsprocessen av prestationsmått att fungera bra. Vidare beskrivs att detta bör anslutas 

över funktioner och mellan nivåer i organisationen. I enlighet med detta kan arbetsmetoder för 

utvärderingen av prestationsmått identifieras i studiens resultat, då utvärderingen av 

prestationsmätningar regelbundet kommuniceras i olika riktningar inom hybridorganisationen. 

Resultatet tyder dock på att svårigheter finns med att få hela hybridorganisationen att förstå 

värdet av prestationsmätning vilket påverkar i vilken grad inrapporteringen av data sker. 

 

Neely och Bourne (2000) beskriver att prestationsmåtten måste granskas och analyseras för att 

ansvariga ska kunna kartlägga vad som bör göras annorlunda samt kunna finna tillvägagångssätt 

för att förbättra utfallen. I resultatet finnes en samstämmighet om att orsaker och åtgärder 

försöks identifieras om prestationsmåttens mål inte skulle uppnås, men vikten av att ständigt se 

till att förbättra sig även om måttens mål överträffas betonas. Enligt Neely och Bourne (2000) 

skapar processen med att utforma, implementera och använda prestationsmått mervärde, endast 

om åtgärder vidtas på det resultat som produceras. På grund av att hybridorganisationen ägs av 

en kommun, påvisas att yttre omständigheter, såsom statliga regler och tillstånd finns, vilket 

kan påverka att vissa prestationsmått avviker. Dessa orsaker, vilka är bortom kontroll kan vara 
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svåra att finna åtgärder till. Utifrån det resonemang som presenteras av Neely och Bourne 

(2000) tyder det på att hybridorganisationens prestationsmätning skapar mervärde då åtgärder 

vidtas på de utfall som de har möjlighet att påverka. 

 

I tidigare studier beskrivs det att många organisationer tenderar att mäta för många mått vilket 

är en orsak till att uppföljningen av prestationsmätningar försvåras (Anthony et al., 2014; 

Gunasekaran & Tirtiroglu, 2001; Kennerly & Neely, 2002). Studiens resultat visar till skillnad 

från detta att det finns en medvetenhet om problemet inom hybridorganisationen och att fokus 

är få mått som är betydelsefulla för verksamheten och som går att följa upp på ett meningsfullt 

sätt. Utifrån detta tycks inte problematiken av för många prestationsmått vara kännbar. 

Kennerly och Neely (2002) menar att en orsak till att organisationer överbelastas med 

prestationsmått är på grund av att nya tenderar att utformas medan inaktuella mått sällan tas 

bort. Resultatet indikerar inte detta som ett problem i hybridorganisationen eftersom 

prestationsmåtten i grunden utgår ifrån den aktuella övergripande strategin. 

5.6 Sammanfattning  

Nedanstående tabell syftar till att sammanfatta studiens resultat med härledning av den 

teoretiska modell som tidigare presenterats. En presentation av hybridorganisationens 

uppfattning angående de två logikerna beskrivs och sedan redogör tabellen även vad som 

bedöms vara nyttan och svårigheter med olika typer av prestationsmått. Vidare presenteras vilka 

kriterier på utformning av prestationsmått som uppfylls eller ej. Slutligen redogörs huruvida 

hybridorganisationen tar hänsyn till de olika aspekter som den teoretiska modellen presenterar, 

vid uppföljningen av prestationsmått. 

 

TABELL 2: Sammanfattande tabell. 
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KAPITEL 6 – SLUTSATSER  

I det avslutande kapitlet besvaras studiens forskningsfråga och slutsatser presenteras. Vidare 

förs en diskussion om svårigheter med prestationsmätning i en hybridorganisation. Kapitlet 

avslutas med förslag om framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka vilka svårigheter som kan uppstå med prestationsmätning i en 

hybridorganisation, där både det ekonomiska perspektivet samt samhällsnytta behöver tas 

hänsyn till. Därav ämnade studien att skapa en större förståelse för hur användningen av 

prestationsmätning går till och upplevs i en hybridorganisation. Med härledning av syftet togs 

följande forskningsfråga fram: 

• Vilka svårigheter finns vid utformning och uppföljning av prestationsmått i en 

hybridorganisation? 

Utifrån det resultat som studien påvisat dras slutsatsen att svårigheter i högre grad förekommer 

vid utformning av prestationsmått, än vid uppföljning av prestationsmått. I denna studie framgår 

det även att de icke-finansiella prestationsmåtten är svårare att utforma jämfört med de 

finansiella prestationsmåtten. Vidare indikeras det att svårigheter finns med att utforma korrekta 

mått som uppnår en hög grad av precision. Detta kan förklaras av att svårigheter finns med att 

identifiera kopplingar mellan vad som ska mätas, vad som bör förändras för att önskade resultat 

ska uppnås samt vad som utgör en acceptabel nivå för de prestationsmått som framtas. Studien 

visar även att förståeliga mått är komplexa att utforma. Detta eftersom det finns svårigheter 

med att skapa förståelse av de som mäts då prestationsmåtten stundtals kan mötas av motstånd. 

  

Den svårighet som studien har kunnat identifiera vid uppföljning av prestationsmätningar är att 

få hela hybridorganisationen att förstå mervärdet med användandet av prestationsmått, och 

således rapportera in den data som behövs för att uppföljningsprocessen ska lyckas. Utifrån 

studiens resultat dras slutsatsen att hybridorganisationen är medveten om de svårigheter som 

studiens teoretiska modell belyser kan uppkomma vid uppföljning av prestationsmått. Detta då 

arbetsmetoder som syftar till att dessa svårigheter ska undvikas, går att identifiera i 

hybridorganisationen.  

 

Studien visar vidare att balansgången mellan affärsmässighet och samhällsnytta inte är kännbar 

i arbetet med prestationsmätning. Detta på grund av det ägardirektiv som kommer 

hybridorganisationen tillhanda, vilket definierar de övergripande målsättningarna. En rimlig 

slutsats är därför att de svårigheter som uppstår vid utformning och uppföljning av 

prestationsmått, inte i någon större utsträckning påverkas av de två logiker som existerande 

forskning belyser att hybridorganisationer behöver kombinera. 
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6.2 Avslutande diskussion och förslag till framtida forskning 

Denna studie bidrar till att skapa en större förståelse för hur användningen av 

prestationsmätning går till och upplevs i en hybridorganisation. Studien indikerar i hög grad på 

att utformningen av prestationsmått upplevs svårare i jämförelse med uppföljningen av 

prestationsmått. En bidragande orsak som författarna har identifierat är antalet mått som 

hybridorganisationen använder sig av, vilket fokuserar på fåtal mått som är betydelsefulla i 

verksamheten och som går att följa upp på ett meningsfullt sätt. Då hybridorganisationen inte 

finner större svårigheter med att följa upp prestationsmåtten kan det förklaras av att det är 

enklare att applicera de arbetsmetoder som hybridorganisationen utvecklat på få, snarare än på 

många prestationsmått. Detta resonemang styrks av tidigare forskning som belyser att 

användningen av en liten mängd prestationsmått förenklar uppföljningsprocessen (Anthony et 

al., 2014; Gunasekaran et al., 2001; Kennerly & Neely, 2002). 

 

Vidare visar studien att förhållningssättet till hybridorganisationens två logiker inte är kännbar. 

Då denna studie har applicerats på ett företag vilket är helägt av en kommun, där ägardirektivet 

kommer företaget tillhanda av kommunen, kan det vara en förklaring till utfallet. Författarna 

tror att utfallet kunnat vara annorlunda om hybridorganisationens ägarförhållande inte haft 

samma struktur. Utifrån studiens resultat tror författarna att svårigheterna med utformning och 

uppföljning av prestationsmått påverkats av de två logikerna om hybridorganisationen själva 

utformat och fastställt de övergripande målsättningarna.  

 

Med härledning av detta föreslår författarna framtida forskning som behandlar 

prestationsmätning i en annan typ av hybridorganisation. Förslagsvis kan kvalitativa fallstudier 

genomföras på företag som delvis är kommunalägda för att undersöka om utfallet blir 

annorlunda. Vidare föreslås studier som undersöker huruvida samband finns mellan 

hybridorganisationens storlek och svårigheter med prestationsmätning.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 
Del 1: Inledande frågor 

 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst? 

• Vilka ansvarsområden har du?  

• Märker du av att ni ägs av kommunen? 

• Upplever du någon fördel/nackdel med att ägas av kommunen? 

• Upplever du någon skillnad i stort med att arbeta på ett kommunalägt bolag i jämförelse 

med ett privatägt bolag? Fördelar/nackdelar. 

Del 2: Utformning av prestationsmått 

 

• Arbetar du med att utforma prestationsmått? Om ja, görs det i samarbete med någon 

annan?  

• De mål och strategier finns, i vilken utsträckning märker du av att du/ni har två logiker 

att förhålla er till? (Samhällsnytta för offentlig verksamhet och lönsamhet för privata 

bolag). 

• Känner ni av krav från intressenter som avspeglas i era mål?  

• Utgår du från dessa mål och strategier när prestationsmått utformas? 

• Finns egenskaper som du anser vara viktiga vid utformning av prestationsmått?  

• Upplever du att svårigheter finns med utformning av prestationsmått? 

Del 3: Uppföljning och uppdatering av prestationsmått 

• Hur sker uppföljningen av prestationsmåtten? 

• Händer något ifall prestationsmåttens mål inte skulle uppnås? 

• Händer något ifall prestationsmåttens mål skulle uppnås? 

• Uppdaterar ni prestationsmåtten? Om ja, hur ofta? 

• Är antalet prestationsmått något ni reflekterar över? Varför/Varför inte. 

• Upplever du att svårigheter finns med uppföljning av prestationsmått? 

Del 4: Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 

 

• Vilka fördelar och nackdelar upplever du finns med finansiella prestationsmått? 

• Vilka fördelar och nackdelar upplever du finns med icke-finansiella prestationsmått? 
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