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Abstrakt 

 
Titel:   Den strategiska prestationsmätningens utmaningar: En studie i 

svenska apoteksbranschen 

 

Författare:  Anton Greko & Rickard Manneklint 

 

Handledare:  Anders Wrenne 

 

Institution:   Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att identifiera de utmaningar som finns 

på olika organisatoriska nivåer med att upprätthålla strategisk 

linjering med hjälp av prestationsmätning och därigenom bidra till 

förståelsen kring prestationsmätningens roll i strategisk linjering. 

 

Metod:  I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer för att samla in det empiriska materialet, gällande 

prestationsmätning, strategi och strategisk linjering.  

 

Slutsatser:  Denna studie har identifierat ett antal utmaningar på olika 

organisatoriska nivåer med att upprätthålla strategisk linjering med 

hjälp av prestationsmätning. På ledningsnivå finns främst 

utmaningar gällande att ständigt diskutera och ompröva 

prestationsmåttens relevans även då det kan finnas drivkrafter som 

motarbetar detta. På operativ nivå finns främst utmaningar i att 

förse operativa chefer med tid, resurser och verktyg för att följa 

upp mätningar, leda sina medarbetare och påverka 

prestationsmätningarnas resultat. 
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Abstract 

 
Title: The challenges of strategic performance measurement: A study in 

the Swedish pharmaceutical industry 

 

Authors:  Anton Greko & Rickard Manneklint 

 

Supervisor:  Anders Wrenne 

 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course:   Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose:  The purpose with this study is to identify the challenges that exist 

at different organizational levels to maintain strategic alignment 

with performance measurement and thereby contribute to the 

understanding about the role of performance measurement in 

strategic alignment. 

 

Method:  In this study, we have used semi-structured qualitative interviews 

to collect the empirical data, regarding performance measurement, 

strategy and strategic alignment.  

 

Conclusions:  This study has identified a number of different challenges at 

different organizational levels to maintain strategic alignment with 

performance measurement. At a corporate level, there are 

challenges mainly about constantly discuss and reevaluate the 

relevance of the performance measures, even though there might 

be forces that counteract this. At an operational level, there are 

challenges mainly about providing the operational managers with 

time, resources and tools to be able to follow up the measurements, 

lead their employees and affect the results of the measurements.
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel ger en introduktion och bakgrund till ämnet i syfte att skapa förståelse hos 

läsaren. Vi för en problemdiskussion som utmynnar i arbetets problemformulering och 

syfte. 

___________________________________________________________________________ 

 
1.1 Bakgrund 
Inom ekonomistyrning har prestationsmätning fått en allt större roll (Marr & Schiuma, 2003). 

Prestationsmätning handlar om att mäta handling och kan definieras som processer för att 

kvantifiera effektiviteten i det man gör, och prestationsmätningssystem kan definieras som en 

samling mått som används för att mäta effektiviteten (Neely, Gregory & Platts, 1995). Rätt 

valda och mätta prestationsmått kan tillhandahålla kontinuerlig information till företagen, som 

gör att de ständigt kan utvecklas och förbättras (Bititci, 1994). Prestationsmått kan exempelvis 

innefatta mätningar av produktiviteten hos de anställda, andel defekta produkter, led-tid och 

tillverkningskostnader (Neely, Gregory & Platts, 1995). Klassisk prestationsmätning kan 

sägas utgå ifrån ett antal parametrar som är avgörande för ett företags framgång; effektivitet i 

att göra rätt saker i rätt tid, effektivitet i att använda resurser på bästa möjliga sätt, kvalitet, 

produktivitet, kvalitet på arbetsplatsen, innovation samt att vara lönsam (Sink & Tuttles, 

1989, i Rolstadås, 1998). 
 

De prestationer man mäter bör integreras för att leda hela företaget mot samma mål (Bourne 

m.fl. 2000). ”In essence the integrated performance measures act as the cement between the 

bricks to ensure that all aspects of the business are streamlined to work towards a common 

vision” (Bititci, 1994, s. 17). 

 

Prestationsmätningen har genomgått omfattande utveckling och förändring, där kritik mot 

finansiella prestationsmått växte fram redan under 1970-talet, och kritiken har ökat, vilket har 

lett fram till ett större fokus på icke-finansiella prestationsmått (Rolstadås, 1998; Abdel-

Maksoud, Dugdale & Luther, 2005). De finansiella måtten har kritiserats för att ha allt för 

stort fokus på redan inträffade händelser, vara allt för kortsiktiga och utan strategiskt fokus 

(Anderson & McAdam, 2004; Bourne m.fl. 2000). Rent finansiella mått anses skapa ett alltför 

reaktivt förhållningssätt (Bititci, 1994).   
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Sedan 1990-talet har utvecklingen fortsatt med allt större fokus på icke-finansiella mått samt 

på strategi och kvalitet (Yadav & Sagar, 2013). Ramverk och modeller såsom det balanserade 

styrkortet har fått allt större popularitet och komplexa modeller har utvecklats som inkluderar 

även simuleringar och sätter fokus på sambanden mellan finansiella, icke-finansiella mått och 

flera dimensioner än de ursprungliga finansiella måtten och kopplar an mer till den 

övergripande strategin (Yadav & Sagar, 2013; Bourne m.fl. 2000). Eftersom ett av 

prestationsmätnings främsta syften är implementering av strategi, är en av de viktigaste 

riktlinjerna för dess utformning att de prestationer man fokuserar på och mäter ska relatera till 

företagets strategi (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997). Effektiv prestationsmätning bidrar till 

att integrera operationella processer med den övergripande strategin och bidrar till strategisk 

linjering, att strategier, processer och praktiker på olika nivåer för organisationen åt samma 

håll (Chenhall, 2005).  

 

Johnston och Pongatichat (2008) listar ett antal fördelar med prestationsmätningssystem som 

är i linje med strategin, bland annat skapas kommunikation om strategiska beslut till 

organisationen, det ger möjlighet till att följa implementering av strategin och det kopplar 

samman mål på kort och lång sikt. Att skapa prestationsmätningssystem som på ett bra sätt 

relaterar till strategin kan dock vara svårt (Bourne m.fl. 2000). Detta kan vara en förklaring 

till att många företags prestationsmätning främst sker på operativ och inte strategisk nivå 

(Moffett, Anderson-Gillespie & McAdam, 2008). 

 

Prestationsmätningssystem bidrar, utöver att implementera strategin, genom att ständigt 

ompröva strategierna, då den information som prestationsmätningen ger kan visa på trender 

och signaler som kräver förändring av de mål och strategier man har satt upp för 

verksamheten (Bisbe & Malagueno, 2012). För att prestationsmätningssystemet ska kunna ha 

denna koppling till strategin behöver det finnas integration mellan strategiska och kortsiktiga 

operativa mål, mått som mäter prestation ur olika perspektiv och mål för varje perspektiv, 

samt uttalade orsakssamband mellan måtten och målen (Bisbe & Malagueno, 2012). Vidare är 

det en kontinuerlig process för att se till att prestationsmätningen och strategin ständigt är i 

linje (Johnston & Pongatichat, 2008). 
 

Beroende på vilken strategi företaget har behöver prestationsmätningssystemet anpassas för 

att mäta det som är mest kritiskt för just den strategin (Slater, Olson, & Reddy, 1997). 

Eftersom många företag idag inte har någon renodlad huvudstrategi såsom lågkostnadsstrategi 
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eller differentiering, utan en mix av olika typ-strategier, så krävs alltmer komplexa system för 

att förse beslutsfattare med den information som krävs för att se hur strategierna 

implementeras och om strategierna eventuellt bör omformuleras (Dekker, Groot & Schoute, 

2013). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Behovet av prestationsmätning som relaterar till och är i linje med företagets strategi har 

tydligt beskrivits av ett flertal författare (Johnston & Pongatichat, 2008; Bititci, Carrie & 

McDevitt, 1997; Bisbe & Malagueno, 2012; Slater, Olson, & Reddy, 1997). En av orsakerna 

till den utveckling som skett inom prestationsmätning är ökad konkurrens och behovet av att 

prestationsmätningen är i linje med strategin beskrivs vara särskilt stort i organisationer som 

agerar på dynamiska marknader där strategin förändras kontinuerligt (Neely, 1999). Detta 

eftersom det annars finns en stor risk för att olika strategiska nivåer i organisationen inte är 

linjerade. Denna turbulens skapar särskilda svårigheter med att upprätthålla rätt förhållande 

mellan prestationsmätningen och företagsstrategin (Neely, 1999).  
 

Linjering är den raka översättning av det engelska uttrycket “alignment” som innebär att olika 

delar är i linje med varandra. Linjering innebär att det råder överensstämmelse mellan delarna, 

exempelvis mellan prestationsmätning och strategi. I detta arbete använder vi uttrycket 

”linjering” dels för att beskriva prestationsmätningens förhållande till företagsstrategin, det 

vill säga, hur väl prestationsmätningen mäter de variabler som strategin innefattar, samt 

linjering mellan olika nivåer inom en organisation angående strategi, vilket benämns 

”strategisk linjering”.  

 

Inom ämnet prestationsmätning och dess koppling till strategisk linjering finns flera studier 

kring hur prestationsmätningen bör vara linjerad med strategin, där flera olika modeller och 

ramverk har utvecklats (Bisbe & Malagueno, 2012). På senare tid har ett skifte skett i 

forskningen till att fokusera mer på hur företag arbetar praktiskt med prestationsmätningens 

relation till strategin (Johnston & Pongatichat, 2008). Det finns undersökningar kring hur väl 

prestationsmätningen är linjerad med företagsstrategin i vissa företag och hur chefer i 

praktiken hanterar problematiken med att upprätthålla linjering mellan prestationsmätningen 

och strategin generellt (Johnston & Pongatichat, 2008).  
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De empiriska studier som gjorts inom prestationsmätningens relation till strategin har primärt 

varit kvantitativa undersökningar, vilket begränsar förståelsen kring relationen mellan 

prestationsmätningssystem och strategin (Fisher, 1995; Kershaw & Maholtra, 2012). Vidare 

saknar många av de slutsatser som dragits angående sambandet mellan 

prestationsmätningssystem och strategi stöd i empiriska studier, och det saknas empiriska 

studier främst kring hur operativa chefer arbetar för att upprätthålla linjering mellan 

prestationsmätning och företagsstrategi (Langfield-Smith, 1997, i Kershaw & Malhotra, 2012; 

Johnston & Pongatichat, 2008). Det finns ett behov av undersökningar kring själva 

processerna som företag använder för att se till att deras prestationsmätning är linjerad med 

företagsstrategin, hur olika företag arbetar med detta i praktiken (Johnston & Pongatichat, 

2008). 

 

I en nyligen publicerad artikel av McAdam, Hazlett & Galbraith (2014) som undersöker 

prestationsmätningssystems roll i ett telekomföretag och ett elbolag som agerar på en 

marknad där det sker stora förändringar i form av ökad konkurrens, uttrycks ett behov av 

studier kring processen att uppnå strategisk linjering genom hela organisationen med hjälp av 

prestationsmätning. Författarna utvecklar ett ramverk som visar behovet av strategisk linjering 

på olika nivåer i organisationer och skriver att detta ramverk behöver testas på olika typer av 

företag. 
 

Utifrån detta uttryckta behov av djupgående kvalitativa studier kring prestationsmätningens 

förhållande till företagsstrategin, och hur olika företag hanterar problematiken med att 

upprätthålla strategisk linjering genom hela organisationen och på olika nivåer med hjälp av 

prestationsmätning, ser vi det intressant att bidra med en studie kring denna problematik och 

som fokuserar på företag som utsatts och utsätts för ökad konkurrens då, vilket litteraturen 

visar, behovet av linjering mellan prestationsmätning och strategi är särskilt stort i denna typ 

av företag. 
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1.3 Problemformulering 
Genom vår undersökning vill vi besvara följande fråga: 
 

Vilka utmaningar finns på olika organisatoriska nivåer med att upprätthålla strategisk linjering 

med hjälp av prestationsmätning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera de utmaningar som finns på olika organisatoriska 

nivåer med att upprätthålla strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning och 

därigenom bidra till förståelsen kring prestationsmätningens roll i strategisk linjering. 

 

1.5 Disposition 
Resterande del av arbetet består av metodavsnitt, följt av ett redogörande avsnitt om 

prestationsmätning som främst är ämnat att ge läsaren förståelse kring detta ämne. Sedan 

följer ett avsnitt om prestationsmätning som strategiskt verktyg där teori och modeller 

redogörs som är utgångspunkt för vår analys. Därefter redovisas den insamlade empirin som 

sedan följs av analys samt studiens slutsatser.  
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer undersökningens tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras. 

Läsaren får en inblick i hur vi har gått till väga vid metodval, insamling av empirisk data 

och bearbetning av denna data inför analysen. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av bransch 
Vi har valt att utföra vår studie inom en bransch som har gått från att vara reglerad med 

monopol till att bli en konkurrensutsatt marknad. Detta eftersom ökad konkurrens, utifrån 

ovan nämna teori, medför större förändringar vilket skapar större utmaningar i att upprätthålla 

strategisk linjering samt linjering mellan prestationsmätning och företagsstrategi. Genom att 

utföra vår studie inom en sådan bransch tror vi att chanserna är större att kunna hitta de 

utmaningar som vi ämnar finna i vår studie.   
 

2.2 Beskrivning av vald bransch 

1 juli 2009 avskaffades monopolet för apoteksbranschen vilket ledde till att privata bolag fick 

bedriva apoteksverksamhet (Sveriges Apoteksförening, 2013). Idag finns det 24 

apoteksaktörer inom apoteksbranschen med 1303 öppenvårdsapotek, vilket är cirka 40 % fler 

apotek sedan omregleringen för apoteksbranschen 2009 (Sveriges Apoteksförening, 2013). 

Sedan omregleringen av branschen har det statliga Apoteket AB stängt ner 557 av sina 929 

apotek, detta beror på den ökade konkurrensen som skapades när monopolet 

avskaffades (Sveriges Apoteksförening, 2013). 

 

2.3 Val av företag 

Vi har valt att göra vår studie på Apoteket AB inom den svenska apoteksbranschen. Apoteket 

AB ägs av staten och var ensam aktör på marknaden innan avregleringen 2009 (Apoteket AB, 

2015) och därför anser vi att det är extra intressant att undersöka detta företag då de utsatts för 

ökad konkurrens, vilket troligtvis lett till strategiska förändringar, vilket bör ha skapat 

problematik med att upprätthålla strategisk linjering och linjering mellan prestationsmätning 

och företagsstrategin. Apoteket AB grundades 1971 och har idag 370 apotek runt om i 

Sverige samt apotek på 60 sjukhus, 700 vårdavdelningar och via 671 apoteksombud 

(Apoteket AB, 2015). Företaget är den största aktören på marknaden, vilket vi anser skapar 
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möjligheter att studera olika nivåer inom organisationen vilket kanske inte vore möjligt i ett 

alltför litet företag. Apoteket AB har cirka 3500 medarbetare från 83 länder och omsätter 

cirka 18,6 miljarder kronor (Apoteket AB, 2015).  
 

Vi väljer att avgränsa undersökningen till att fokusera på säljfunktionen i företaget för att 

kunna göra en så djupgående analys som möjligt. 
 

2.4 Val av respondenter 
Val av respondenter baseras på lämplighet för vår empiriska undersökning. Finansdirektören 

på Apoteket AB är en del av företagsledningen på Apoteket AB och har därmed insikt i och 

kunskap kring de ämnen som vi vill undersöka. Apotekschefen som vi valt att intervjua finns 

längre ner i organisationen vilket ger oss möjlighet att se hur prestationsmätning, strategi och 

synen på relationen mellan dessa är på lokal nivå. Genom att till sist intervjua en medarbetare 

på ett Apotek AB, får vi ytterligare ett perspektiv med i undersökningen, för att försöka hitta 

vilka utmaningar och problem som finns på de olika nivåerna. Dessa respondenter benämns 

vidare som Finansdirektören, Apotekschefen respektive Medarbetaren.  

 

2.5 Insamling av vetenskaplig bakgrund och teori 
För att samla in data inom de teoretiska ämnen som vi berör och som är relevant i vår 

undersökning söker vi vetenskapliga artiklar via Summon@BTH och Google Scholar. Dessa 

sökverktyg används för att hitta artiklar som är Peer-reviewed för att säkerställa 

vetenskaplighet och trovärdighet i materialet. Även ArkivEX används för att söka inspiration 

av tidigare studenters kandidatarbeten inom liknande ämnen.   

 

2.6 Insamling av empiri 
Vi samlar in empirisk data genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi gör en fysisk 

intervju med Apoteket AB:s finansdirektör, en telefonintervju med en apotekschef samt en 

telefonintervju med en medarbetare på Apoteket AB. Kompletterande information som krävs 

samlas in genom e-post eller telefonsamtal.  
 

Denna primärdata kompletteras med sekundärdata i form av årsredovisningar och annan 

offentlig information från företaget. Intervjuerna dokumenteras genom anteckningar samt 

ljudinspelning.  
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2.6.1 Kvalitativ intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få en bred och noggrann beskrivning av de fenomen vi 

vill belysa. 

 

“Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två 

deltagare om ett ämne av gemensamt intresse. I intervjun frambringas kunskap 

i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens synpunkter.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 139) 

 

Vi väljer att spela in intervjun eftersom detta ger intervjuaren möjlighet att fokusera på ämnet 

och samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer bygger på att detta ger möjlighet till djupgående 

undersökningar och närhet till respondenterna. Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är 

att förstå företeelser ur respondentens perspektiv och bygger på det vardagliga samtalet men 

med en tydlig struktur och syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare anser vi att intervjuer är 

det bästa sättet för att få den information vi behöver för att kunna besvara vår 

problemformulering. 

 

2.6.2 Tematisering och planering 

Innan genomförandet av intervjuerna tematiseras intervjustudien genom att lyfta frågorna 

kring undersökningens syfte, teoretiska område och metoden för att genomföra 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

Planeringen av studien berör studiens tillvägagångssätt och gäller de procedurer och tekniker 

som ska användas (Kvale & Brinkmann, 2009), och här planeras intervjun genom att frågor 

formuleras utifrån undersökningens syfte och problemformulering, för att intervjun ska ge de 

svar och den information som är nödvändiga för att kunna genomföra en analys av den 

insamlade datan. 
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2.6.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna inleds med en kort orientering (Kvale & Brinkmann, 2009) i form av en 

presentation av intervjuarna och syftet med undersökningen samt godkännande av att 

intervjun spelas in. 
 

De frågor vi ställer under intervjuerna behandlar hur Apoteket AB arbetar med formulering, 

implementering, spridning och omprövning av sina strategier och strategiska mål, vilka 

prestationsmått de använder, hur mätningar görs och hur måtten bedöms, samt hur de arbetar 

med linjeringen mellan prestationsmätning och strategi. Vi ställer även generella frågor 

angående hur deras organisation ser ut, vem som ansvarar för ändringar av strategier 

respektive prestationsmätning samt hur kommunikationen inom företaget fungerar. 
 

Många av frågorna har en öppen karaktär eftersom sådana frågor ofta ger de mest fullständiga 

svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Följdfrågor ställs då detta ansågs vara relevant med tanke 

på vilken information som frågan var menad att ge, vilket kräver ett aktivt lyssnande hos 

intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna avslutas med att intervjuare och 

respondent tackar varandra, samt en överenskommelse om att kontakta respondenten senare 

via telefon eller e-post om förtydliganden eller ytterligare frågor behöver ställas.  

 

2.6.4 Bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna skrivs ned till text för hand för att göra informationen mer tydlig 

och greppbar för att kunna användas i empiribeskrivningen och analysen. I ett första steg 

skrivs intervjuerna ned i stort sett ordagrant, förutom skratt, pauser och liknande som i detta 

fall inte ansågs relevant för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). I ett andra steg 

sammanställs respondenternas svar i empiribeskrivningen på ett mer tematiskt och 

sammanhängande sätt, vilket kan ses som en form av meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 

2009) av respondenternas svar.  
 

2.6.5 Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa studier såsom denna är studien valid om studien undersöker det som avses (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Därför krävs det att studiens metod står i nära relation till studiens syfte 

för att uppnå hög validitet. Vårt val att intervjua olika personer inom organisationen är ett sätt 

att få flera olika perspektiv kring det vi undersöker och att spela in intervjuerna är ett sätt att 
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minska risken för missförstånd, vilket ökar validiteten. Reliabilitet i intervjusammanhang 

handlar om att respondenterna inte ska förändra sina svar under intervjuerna, samt att de inte 

kommer att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). En stor del av de 

frågor som ställts vid intervjuerna är öppna frågor där respondenterna kan prata fritt om 

ämnet, för att undvika ledande frågor och öka empiriinsamlingens reliabilitet.   
 

2.7 Analys 

Den empiriska data som vi samlar in analyseras med hjälp av teori som vi anser vara relevant 

för undersökningen, för att kunna besvara vår problemformulering och uppnå syftet med 

studien. Den teori vi valt att använda som analysverktyg är teori om prestationsmätningens 

förhållande till strategin och prestationsmätningens roll i strategisk linjering. 
 

I ett först steg analyseras empirin med hjälp av Bititci, Carrie och McDevitts, (1997) modell 

som visar förhållandet mellan prestationsmätning och strategin/visionen, för att se hur denna 

nedbrytning av vision och strategi till prestationsmått fungerar i Apoteket AB. Detta ger en 

översikt över nedbrytandet av vision och strategi generellt. 
 

Sedan analyseras empirin med hjälp av McAdam, Hazlett och Galbraiths (2014) ramverk som 

visar behovet av strategisk linjering på olika nivåer och prestationsmätningens roll i denna 

linjering. Här tittar vi närmare på vilka organisatoriska nivåer som finns inom apoteket och 

hur prestationsmätningen fungerar mellan dessa nivåer. Detta för att ge en mer ingående 

analys på de olika nivåerna. I denna analysdel använder vi Monahan och Nardone (2007) samt 

Johnston och Pongatichats (2008) kriterier för bedömning av linjering mellan de olika 

nivåerna. Vi lyfter fram dels respondenternas egna uppfattningar om problemen och 

utmaningarna samt de problemområden vi själva finner i studien.  
 

Med utgångspunkt i dessa modeller försöker vi hitta svårigheter och utmaningar med att 

upprätthålla strategisk linjering på olika nivåer i organisationen med hjälp av 

prestationsmätning. 
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3. Prestationsmätning 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs prestationsmätning som ämne och praktik samt dess utveckling, för 

att ge läsaren förståelse för ämnet. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ett pedagogiskt sätt att se på prestationsmätning är att likna det vid de undersökningar en 

läkare gör på sin patient, men istället för att mäta puls och blodtryck mäts andra mått som 

visar organisationens hälsa och prestation (Leandri, 2001). Leandri (2001) menar att effektiva 

prestationsmätningssystem balanserar orsak- och effektmått, samt mått som visar kostnad, 

kvalitet och tid, vilka anses vara generella framgångsfaktorer. Vidare menar Leandri (2001) 

att måtten kan delas in i dels utfallsmått, som visar hur väl man nått de övergripande målen, 

och aktivitetsmått, som är mer ledande mått och mäter i själva processerna, och dessa mått bör 

integreras på ett bra sätt. Framgångsrika företag fokuserar på de mest kritiska aktiviteterna 

och engagerar både ledare och anställda i arbetet (Leandri, 2001). Genom att sätta mål på 

specifika aktiviteter kan man motivera anställda att förbättra detta och genom att mäta riktas 

kraft och uppmärksamhet till den saken (Leandri, 2001). Några vanliga misstag vid 

prestationsmätning är att man; mäter för många mått och på så vis riskerar att missa det som 

är mest viktigt, att många ansvariga fokuserar allt för mycket på specifika aktiviteter och mått 

utan att se hur de bidrar till organisationens övergripande prestation och mål samt att många 

tenderar att lägga allt för stort fokus på att mäta output av olika aktiviteter istället för att 

kontinuerligt mäta själva processen (Leandri, 2001). 
 

Prestationsmätning är ett brett ämne och att definiera prestationsmätning eller 

prestationsmätningssystem är inte helt enkelt. Franco-Santos m.fl. (2007) har sammanställt de 

olika definitioner som finns av prestationsmätningssystem inom företag i litteraturen. De 

kommer fram till att den mest självklara rollen för ett prestationsmätningssystem är att mäta 

prestation men att de också kan ha andra roller såsom; strategiledning inklusive 

strategiimplementering, kommunikationsmedel både internt och externt, påverka beteende i 

organisationen samt att skapa lärande och förbättring i organisationen. Vad gäller vilka 

processer som ingår i användningen av ett prestationsmätningssystem beskriver de 

tillhandahållande av information, val och design av prestationsmått samt datainsamling, som 
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de mest typiska. Hur företagen gör för att mäta sina prestationsmått, och hur avancerad teknik 

som används för detta kan variera mycket (Franco-Santos m.fl. 2007).     
 

Prestationsmätning handlar om att mäta handling och kan definieras som processer för att 

kvantifiera effektiviteten i det man gör (Neely, Gregory & Platts, 1995). Därför kan 

prestationsmått definieras som en specifik variabel som mäts för att kvantifiera hur väl man 

utför en viss aktivitet, och ett prestationsmätningssystem kan definieras som en samling mått 

som används för att mäta effektiviteten i aktiviteter och prestation (Neely, Gregory & Platts, 

1995). Prestationsmått kan exempelvis innefatta mätningar av produktiviteten hos de 

anställda, andel defekta produkter, led-tid och tillverkningskostnader (Neely, Gregory & 

Platts, 1995). 
 

Att utveckla och designa ett prestationsmätningssystem kan delas upp i två delar; identifiera 

de nyckeltalen som ska mätas och designa själva mätningarna rent praktiskt, där det är viktigt 

att prestationsmätningssystemet främjar beteenden i enlighet med strategin (Bourne m.fl. 

2000). Företaget måste därför ställa sig frågan vad de vill mäta. Processen för att designa och 

implementera prestationsmätningssystemet är komplex och det tar ofta väldigt lång tid att 

utveckla ett system som mäter det man avser att mäta och som fungerar på önskat sätt 

(Bourne m.fl. 2000). 
 

3.1 Fördelar med att mäta prestation 

En av de stora fördelarna med att mäta prestation är att företaget får kvantitativ data för att 

visa hur en viss process fungerar, istället för bara subjektiva uppfattningar (Leandri, 2001). 

Rätt valda och mätta prestationsmått kan tillhandahålla kontinuerlig information till företagen 

som gör att de ständigt kan utvecklas och förbättras (Bititci, 1994). Prestationsmätning 

uppmärksammar organisationen och sätter allas fokus på de aktiviteter och processer som är 

viktigast, vilket också motiverar medarbetare att aktivt arbeta med dessa aktiviteter då 

förbättringar syns i prestationsmätningen (Leandri, 2001).  
 

3.2 Finansiella prestationsmått 

Innan den kraftiga utveckling som skett inom ämnet prestationsmätning under den senare 

delen av 1900-talet och framåt, var det främst finansiella prestationsmått som dominerade 

(Yadav & Sagar, 2013; Bititci m.fl. 2012).  
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De finansiella prestationsmåtten har sedan 1970-talet utsatts för stark kritik från flera håll 

(Abdel-Maksoud, Dugdale & Luther, 2005; Bititci, Carrie & McDevitt, 1997; Franco-Santos, 

2007; Rolstadås, 1998). Kritiken har bestått i att de finansiella måtten har allt för stort fokus 

på redan inträffade händelser, är allt för kortsiktiga och utan strategiskt fokus (Anderson & 

McAdam, 2004; Bourne m.fl. 2000). Rent finansiella mått anses skapa ett allt för reaktivt 

förhållningssätt (Bititci, 1994).  
 

3.3 Icke finansiella prestationsmått 

Kritiken mot de rent finansiella prestationsmåtten har lett fram till ett större fokus på icke-

finansiella prestationsmått (Bourne m.fl. 2000; Yadav & Sagar, 2013; Abdel-Maksoud, 

Dugdale & Luther, 2005). Kaplan och Norton (1992, i Yadav & Sagar, 2013) visade att de 

finansiella måtten i stort är eftersläpande faktorer som beror på ledande faktorer såsom 

kundnöjdhet, kvalitet, innovation och förbättringsaktiviteter.   
 

Icke-finansiella mått fungerar också bättre som kommunikationsmedel mellan exempelvis 

moderbolag och dotterbolag i internationella bolag än vad finansiella mått gör, och eftersom 

en viktig egenskap hos ett bra prestationsmätningssystem är att främja integration mellan 

olika delar av ett företag (Dossi & Patelli, 2010; Bititci, Carrie &  McDevitt, 1997), talar 

också detta för behovet av icke-finansiella prestationsmått.  
 

Fördelar med icke-finansiella prestationsmått är att dessa mäter mer lägligt i tid än finansiella 

mått, de är mätbara och precisa, de är meningsfulla för de anställda och bidrar så till 

kontinuerlig förbättring, de är mer förenliga med företagets mål och strategier och de är mer 

flexibla när marknader förändras (Medori & Steeple, 2000). En nackdel är dock svårigheten 

med att välja rätt mått bland alla de möjliga mått som man kan mäta (Medori & Steeple, 

2000). 
 

3.4 KPI 

Ett begrepp som ofta används synonymt med prestationsmått är Key Performance Indicators 

(vidare förkortat som KPI), vilket kan definieras som “...measures that provide managers with 

the most important performance information that enables understanding of the performance 

level of a business” (Tedeschi & Spann, 2013 s. 14). 
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KPI är ett slags verktyg som företag kan använda sig av för att skapa en bättre förståelse för 

huruvida de presterar, genom att analysera aktiviteter inom företaget och ta ställning till 

utfallen för att skapa ständig förbättring (Tedeschi & Spann, 2013). Författarna förklarar hur 

kritiskt det är att endast använda sig av KPI:er som är väsentliga för företagens uppsatta mål 

(Tedeschi & Spann, 2013). Genom att använda sig av många och oväsentliga KPI:er förlorar 

verktyget sitt värde och kan därför skapa förvirring för företaget (Tedeschi & Spann, 2013). 

Författarna förklarar att ett företag bör använda sig av fyra till tio KPI:er, men det beror helt 

och hållet på inom vilken bransch företaget är verksamt.  
 

Det finns tre olika slags KPI:er: de som skapar siffror från rå data, de som visar procentuella 

förändringar samt de som visar processen hur långt företaget kommit mot sitt mål. Hur ofta 

man bör mäta dessa varierar beroende på vilken bransch man är verksam i och beroende på 

vilka mål man satt upp. (Tedeschi & Spann, 2013) 

 

3.5 Prestationsmätning med strategiskt fokus 

Utvecklingen inom prestationsmätning har fortsatt med att inkludera ett större fokus på 

strategi och kvalitet genom ramverk och modeller såsom det balanserade styrkortet, som har 

fått allt större popularitet, och modeller som inkluderar även simuleringar, som är mer 

komplexa och sätter fokus på sambanden mellan finansiella, icke-finansiella mått och flera 

dimensioner än de ursprungliga finansiella måtten, och kopplar an mer till den övergripande 

strategin (Yadav & Sagar, 2013; Bourne m.fl. 2000). 
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4. Prestationsmätning som strategiskt verktyg 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs för arbetet relevant teori om förhållandet mellan prestationsmätning 

och strategi samt prestationsmätningens roll i strategisk linjering. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Strategi på olika nivåer 
Strategi kan ses som företagets riktning på lång sikt och företagets omfattning av aktiviteter 

som används för att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Med hjälp av en given strategi 

kan företag bygga upp resurser och kompetenser vilket gör företaget konkurrenskraftigt på 

lång sikt. (Johnson, Scholes & Whittington, 2009) 

 

Strategi berör flera olika nivåer i en organisation. Den högsta, 

övergripande företags-nivå, hanterar exempelvis vad som ska 

ingå i hela organisationen och hur resurser ska fördelas mellan 

dessa olika delar i organisationen (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2009). På den andra nivån, affärsnivån, finns de 

olika företags-delar som kan finnas inom organisationen, vilka 

kan ha egna produkter och egna marknader, samt kan handla 

om hur dessa specifika enheter ska agera för att lyckas på sin 

marknad (Johnson, Scholes & Whittington, 2009). På den 

lägsta, operativa nivån, finns de olika aktiviteter och processer 

som levererar värde till de andra nivåerna, och här kan 

strategin handla om att förbättra olika processer (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2009). 

 

4.2 Strategisk linjering 
Strategisk linjering innebär tydliga länkar mellan de övergripande strategierna och mer 

operativa processer i organisationen och dessa processers följdriktighet med utveckling och 

förändringar av strategin (Chenhall, 2005). Detta innebär att hela organisationen vid strategisk 

linjering är sammankopplad med strategin och alla processer bidrar till att föra organisationen 

mot de strategiska målen.  På motsvarande sätt finns det ett antal risker med att olika delar i 

en organisation inte är linjerade med företagsstrategin, exempelvis ineffektiv användning av 

Figur 1: Strategi på olika 
nivåer, med inspiration från 
Johnson, Scholes & 
Whittington (2009 ss. 7-8) 
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resurser, försämrad konkurrenskraft, försämrade led-tider, högre kostnader och försämrad 

rörlighet (McAdam, Hazlett & Galbraith, 2014). 
 

4.3 Prestationsmätningens förhållande till strategin 

Eftersom ett av prestationsmätningens främsta syften är implementering av strategi, är en av 

de viktigaste riktlinjerna för dess utformning att de prestationer man fokuserar på och mäter 

ska relatera till företagets strategi (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997). 
 

Behovet av prestationsmätning som relaterar till och är i överensstämmelse med företagets 

strategi har tydligt beskrivits av ett flertal författare (Bisbe & Malagueno, 2012; Bititchi, 

Carrie & McDevitt, 1997; Johnston & Pongatichat, 2008; Slater, Olson, & Reddy, 1997; 

Tedeschi & Spann, 2013). Många olika modeller och ramverk har utvecklats för att koppla 

prestationsmätning till företagets riktning (Tapinos, Dyson & Meadows, 2005).  

 

Ett begrepp som används för att betona prestationsmätningssystem som kopplar ann till 

strategin är strategiska prestationsmätningssystem (SPMS) såsom det balanserade styrkortet, 

vilka omvandlar strategin till sammanhängande prestationsmått och bidrar till att integrera 

olika delar av organisationen och skapa lärande (Chenhall, 2005). Strategiska 

prestationsmätningssystem kan förbättra den strategiska konkurrenskraften om de fokuserar 

på hur mål, strategier och den dagliga verksamheten är sammankopplade (Chenhall, 2005).  
 

Prestationsmätningen är en viktig del i det 

breda område som kallas prestationsledning, 

vilket innebär den process genom vilken 

företaget leder sin prestation i linje med sina 

övergripande och funktionella strategier och 

mål (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997). Målet 

för prestationsledningen är att skapa ett system 

där strategier sprids till hela organisationen och 

dess processer, aktiviteter och personer, samt 

feedback som erhålls genom 

prestationsmätningen, vilken möjliggör 

lämpliga ledningsbeslut (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997). 

Figur 2: The closed loop deployment and feedback 
system for the performance management process, 
Bititci, Carrie & McDevitt (1997, s. 524) 
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Prestationsmätningssystem bidrar, utöver att implementera strategin, genom att ständigt 

ompröva strategierna, då den information som prestationsmätningen ger kan visa på trender 

och signaler som kräver förändring av de mål och strategier man har satt upp för 

verksamheten (Bisbe & Malagueno, 2012). För att prestationsmätningssystemet ska kunna ha 

denna koppling till strategin behöver det finnas integration mellan strategiska och kortsiktiga 

operativa mål, mått som mäter prestation ur olika perspektiv och mål för varje perspektiv, 

samt uttalade orsakssamband mellan måtten och målen (Bisbe & Malagueno, 2012).  
 

Johnston och Pongatichat (2008) har studerat en mängd olika författare och vad de anser vara 

fördelarna med prestationsmätning som är linjerad med företagsstrategin och sammanfattar 

dessa i följande punkter: 
 

 Informerar organisationen om strategisk riktning 

 Kommunicerar strategiska prioriteringar 

 Skapar en delad förståelse 

 Följer och övervakar implementeringen av strategi 

 Ställer kortsiktiga ageranden i linje med långsiktig strategi 

 Uppmuntrar beteende i överensstämmelse med strategin 

 Gör både mål och medel synliga 

 Visar länkarna mellan prestationen hos individer och avdelningar, och organisationens 

övergripande prestation 

 Främjar integration mellan olika organisatoriska processer 

 Begränsar överbetoning av lokala mål, och minskar sub-optimering 

 Fokuserar förändringssatsningar  

 Möjliggör och främjar organisatoriskt lärande  
 

 

Att hålla företagets prestationsmätning linjerad med företagsstrategin är ingenting som kan 

göras tillfälligt, utan behöver vara en ständig process där prestationsmått och 

prestationsmätningssystem hela tiden måste uppdateras gentemot strategin för att fylla sin roll 

så effektivt som möjligt (Bourne m.fl. 2000). 
 

Trots vikten av att ständigt uppdatera prestationsmätningen för att vara linjerad med strategin 

har det visat sig att detta inte är någon enkel uppgift i praktiken, då de empiriska 
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undersökningar som gjorts visar att ledare ofta misslyckas med eller ignorerar detta (Johnston 

& Pongatichat, 2008). Johnston och Pongatichat (2008) identifierade tre olika sätt som ledare 

hanterar de spänningar som uppkom mellan prestationsmätningen och strategin; att göra 

ingenting, och på så sätt lämna spänningen utan åtgärd, skenbart göra förändringar för att 

spänningen inte ska synas, och att rikta uppmärksamheten bort från det område där 

prestationsmätning och strategi inte var i linje, så att ingen uppmärksamhet längre lades vid 

dem.   
 

Som ovan beskrivits finns det är stor överensstämmelse kring att prestationsmätningen bör 

vara linjerad med företagsstrategin. Trots detta finns det de som menar att en viss grad av 

prestationsmått som inte är kopplade till strategin kan ha vissa fördelar (Pongatichat & 

Johnston, 2008), bland annat att det balanserar det strategiska fokuset med bredare krav, 

uppmuntrar organisatoriskt lärande, skapar flexibilitet och ger större kontroll över aktiviteter. 

Dessa potentiella fördelar handlar främst om att mäta prestationsmått utöver de som direkt 

mäter företagets strategi och behovet av att mäta strategin kvarstår.  
 

4.4 Strategisk linjering på flera nivåer 

McAdam, Hazlett och Galbraith (2014) har 

utvecklat en modell som visar att det behövs 

strategisk linjering på flera nivåer inom 

organisationen, där annars brist på linjering kan 

leda till bland annat ineffektivt användande av 

resurser, förlorad konkurrenskraft, ökade 

ledtider, högre kostnader och minskad 

flexibilitet. Författarna beskriver behovet av 

linjering dels mellan den övergripande 

företagsstrategin och den funktionella strategin, 

samt mellan den funktionella strategin och de 

operativa rutinerna och praktikerna.  
 

I ett första steg krävs linjering på nivå 1 där de funktionella strategierna formas utifrån de 

övergripande företagsstrategierna och kulturen för att se till att dessa är i linje. I ett andra steg 

krävs också linjering på nivå 2 mellan den funktionella strategin och de operativa rutinerna 

och praktikerna med utgångspunkt i den funktionella strategin. På detta sätt krävs först 

Figur 3: Multilevel contingency framework, 
Omarbetad från McAdam, Hazlett & 
Galbraith (2014, s. 1155) 
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linjering på den första nivån för att sedan skapa linjering på den andra nivån, så att hela 

organisationen är i linje med sin strategi. (McAdam, Hazlett & Galbraith, 2014)  
 

Prestationsmätningen spelar en viktig roll i denna linjering av strategin genom att koppla 

samman de olika nivåerna genom mätningar av prestationsmått som mäter hur väl strategierna 

implementeras och hur väl man uppnår de strategiska målen, samt förser med 

informationsflöde mellan de olika nivåerna för att bibehålla den strategiska linjeringen 

(McAdam, Hazlett & Galbraith, 2014).  

 

Strategiska prestationsmätningssystem fungerar integrerande i organisationen och kopplar 

samman operativa processer med de mer övergripande strategierna, och 

prestationsmätnigssystemets effektivitet beror på hur väl det lyckas med denna integration 

(Chenhall, 2005).  
 

Enligt Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichat (2008) är följande 

kriterier förutsättningar för strategisk linjering och kan användas för att bedöma hur väl 

strategiskt linjerad en organisation är: 

 Ledares erkännande av behovet av linjering 

 Förståelse kring konsekvenserna vid brist på linjering 

 Förmåga att hantera förändringar i funktionell strategi 

 Effektiv kommunikation och snabb implementering/spridning av förändringar. 
 

Bititci, Carrie och McDevitts (1997) beskrivning av hur visionen och strategin bryts ned till 

prestationsmått används i analysen för att studera hur denna nedbrytning ser ut i Apoteket AB. 

McAdam, Hazlett och Galbraiths (2014) ramverk används för att identifiera de utmaningar 

som finns på olika organisatoriska nivåer med att upprätthålla strategisk linjering och rätt 

förhållande mellan prestationsmätningen och företagsstrategin samt mellan 

prestationsmätningen på olika nivåer.  Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och 

Pongatichats (2008) kriterier används för att försöka identifiera problemområden på de olika 

nivåerna i organisationen.  
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5. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel har för avsikt att presentera det empiriska material som ligger till grund för 

studiens analys som presenteras i ett senare kapitel. Efter en kort beskrivning av 

respondenterna och deras roller framställs empirin utifrån ett antal olika teman. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Respondenterna 

Finansdirektören (2015) har haft sin nuvarande roll på Apoteket AB sedan 2011 och ansvarar 

för ekonomi, IT och indirekt inköp. Han arbetar med att koppla ihop strategi med den dagliga 

verksamheten och mycket arbete läggs på strategiimplementering (Finansdirektören, 2015). 
 

Apotekschefen (2015) har haft sin nuvarande roll sedan 2010 och arbetar ca 85-90 % i driften 

och resterande 10-15 % består av administrativa uppgifter rörande personal, löner, målsamtal 

och utveckling. Innan dess har hon arbetat som farmaceut inom Apoteket AB sedan 2003 

(Apotekschefen, 2015).  
 

Medarbetaren (2015) har haft sin nuvarande roll som legitimerad receptarie sedan 2014. 

Hennes arbetsuppgifter är främst försäljning av läkemedel samt rådgivning (Medarbetaren, 

2015).  
 

5.2 Företagets organisation 

Apoteket AB är en funktionsorganisation med tre olika funktioner; logistik, försäljning och 

marknad. Utöver dessa finns stödjande staber såsom ekonomi, IT, juridik och HR. 

Logistikdelen står för varuförsörjningen i alla segment och de har ett operationellt ansvar för 

grossistlager, distans-apotekslager, samt dosapoteken. Logistikfunktionen ansvarar även för 

lageroptimering och varupåfyllnad. Försäljningsfunktionen består av tre delar; 

Figur 4: Organisationsschema, Apoteket AB (2015, s. 17) 
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öppenvårdsapoteken som ska driftas, försäljning till landsting samt distanshandel. 

Marknadsfunktionen ansvarar för sortiment, prissättning och kunderbjudanden till både 

privatpersoner och landsting. (Finansdirektören, 2015) 

 

2014 genomförde Apoteket AB en organisationsförändring där man innan hade två 

försäljningsfunktioner, en riktad till privatpersoner och en riktad till landsting. Dessa har nu 

slagits ihop för att få bort positioner i organisationen samt för att dra ned på omkostnader och 

få bort en nivå i organisationen. (Finansdirektören 2015; Apoteket AB 2015)  
 

5.2.1 Företagets säljfunktion 

Vi väljer att avgränsa undersökningen till att fokusera på säljfunktionen 

i företaget för att kunna göra en så djupgående analys som möjligt. 

Finansdirektören (2015) beskriver att i säljfunktionen finns ett antal 

olika nivåer från VD ner till den anställda på de olika apoteken, vilket 

illustreras av figur 5 till höger. 
 

5.3 Strategi 
5.3.1 Företagets strategi och strategiska mål 

I Apoteket AB:s senaste årsredovisning (Apoteket AB, 2015) beskrivs 

följande strategier och prioriterade aktiviteter:  

 Driva försäljning med starkt kundfokus och tydlig profil- Här 

anger Apoteket att de satsar på hög tillgänglighet på läkemedel, 

tydligare information om kvalitetskontrollen av sortiment samt 

värdeskapande tjänster till vården. 

 Utveckla nya kunderbjudanden, marknader och samarbeten- Här 

anges utvecklandet av samarbeten med flera företag och 

organisationer som ett sätt att tillsammans ge kunder ett bra 

stöd. 

 Attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens- Här anges 

utveckling av ledarskapet, förbättring av rekryteringsarbete och satsning på 

medarbetarnas hälsa som viktiga komponenter. 

 Sänka inköpspriser och driva en effektiv varuförsörjning- Här har Apoteket bland 

annat försökt utveckla leverantörsrelationer och metoder för att få ner distributions- 

och inköpskostnaderna. 

Figur 5: Apoteket AB:s 
säljfunktion 
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 Sänka kostnader och förenkla arbetssätt- Här anges samordnande av aktiviteter samt 

benchmarking som medel för att få en högre kostnadseffektivitet.  
 

Apoteket AB (2015) beskriver också sina långsiktiga mål: 

 Hälsomål- Här vill Apoteket öka andelen nöjda kunder och på så sätt förebygga 

ohälsa. Målet är ett kundnöjdhetsindex på 80.  

 Sortimentmål- De vill stärka kundernas förtroende med hjälp av att se till att deras 

produkter håller hög kvalitet. Målet är att 100 % av leverantörerna ska skriva på 

företagets uppförandekod gällande miljö och kvalitet.  

 Miljömål- De vill minska den negativa klimatpåverkan genom att försöka minska 

läkemedelsavfallet. Målet är att 80 % av kunderna ska lämna in sina överblivna 

läkemedel till Apoteket 

 Mångfaldsmål- Här vill man genom ökad mångfald gällande ålder, kön, och etnicitet 

skapa ökad motivation. Målet är andelen motiverade medarbetare ska vara minst 80 

%.  

 Ekonomiska mål- Här vill man säkerställa en god avkastning till företagets ägare. 

Målet är en rörelsemarginal på 3 %. 
 

Apotekschefen (2015) visar god kännedom om dessa övergripande strategiska mål och de 

prioriterade aktiviteterna. Medarbetaren (2015) visar kännedom om företagets vision och 

affärsidé, men begränsad kännedom om de övergripande strategiska målen.   
 

När vi frågar Finansdirektören (2015) om vilka strategiska mål de har svarar han att det är 

främst ekonomiska mål och hållbarhetsmål samt kombinationer av markandsmål och 

hållbarhetsmål. De försöker att bryta ned dessa i delfunktioner men denna nedbrytning kan gå 

för långt vilket medför att dessa tappar sin relevans. Han menar också att inom försäljning så 

kombineras korta prestationer med en mer långsiktig strategisk inriktning. Vad gäller 

exempelvis säljmål så menar han att de inte kan sätta allt för långsiktiga mål eftersom 

marknaden är föränderlig. Vissa prestationsmått och nyckeltal är omöjliga att mäta på lokal 

nivå, exempelvis marknadsandelar mäts på nationell basis då det inte går att definiera 

exempelvis marknadsandelen i Solna. Lokal marknad blir därför svår att mäta därför att vissa 

prestationsmått inte går att bryta ner på lokal nivå. Finansdirektören (2015)  menar att man 

måste vara uppmärksam på nedbrytbarheten i mätningarna. (Finansdirektören, 2015) 
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Angående de strategiska målen som sätts på regional och lokal nivå, beskriver 

Finansdirektören (2015) att de generellt arbetar främst med försäljningsmål och 

effektivitetsmål som är kopplade till den övergripande strategin. Vidare beskriver han att de 

har försökt att rensa bort mål som är i konflikt med de övergripande målen, för att undvika 

manipulation av nyckeltal. Apotekschefen (2015) beskriver att utöver de övergripande målen 

så har apoteket på lokal nivå verksamhetsmål som främst är ekonomiska mål för att utveckla 

den lokala marknaden, vilka sätts av regionschefen i samband med den årliga budgeten. 

Vidare förklarar hon att de i början av varje år gör en verksamhetsplan som sedan bryts ned 

till individuella mål för varje medarbetare. Enligt Medarbetaren (2015) hålls individuella 

målsamtal årligen, där den anställde i samråd med apotekschefen sätter upp mål för individen 

utifrån de prestationsmått som mäts lokalt och som individen behöver fokusera på för att 

förbättras och för att nå de lokala målen. 
 

5.3.2 Strategiska processer 

Apoteket AB använder inga specifika strategiimplementeringsmodeller, såsom det 

balanserade styrkortet eftersom de anser att denna typ av modeller är obalanserade och sätter 

allt för stort fokus på siffror vilket skapar trångsynthet. Företaget ser sin styrning och 

prestationsmätningen i sig som ett sätt att följa upp om organisationen är på rätt väg, där 

resultatrapportering är en stor del. Utöver resultatrapporteringen har företagsledningen 

strategimöten med styrelsen en gång om året, samt övriga chefsmöten där strategi diskuteras. 

(Finansdirektören, 2015)  
 

På det årliga strategimötet med styrelsen tas några särskilt viktiga strategiska frågeställningar 

upp, ofta på grund av dåligt resultat inom ett visst område och det görs en granskning inom 

det området. Företagsledningen lägger fram förslag till strategiska inriktningar i samråd med 

styrelsen, där styrelsen sedan bekräftar inriktningen. Ibland befästs bara den strategiska 

inriktningen och ibland föreslås nya riktningar, vilka då måste brytas ned och kommuniceras 

ut i organisation. Även om diskussionen sker mellan styrelsen och företagsledningen är det i 

slutändan VD:n som har ansvar för att genomföra strategierna. Dock kan styrelsen påverka de 

finansiella målen eftersom dessa mål i stor mån är en ägarfråga. (Finansdirektören, 2015) 

 

Förändringarna som sker inom företaget beror i största mån, enligt Finansdirektören (2015) på 

omvärldsfaktorer och konkurrensen som finns på marknaden, därför är det viktigt att lyfta 

blicken och titta på omvärlden och konkurrenterna, då marknaden ständigt förändras. En 
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punkt kan vara relevant ett år men nästa år kan den vara irrelevant och därför är det kritiskt att 

företaget jobbar aktivt med sin analys av omvärlden (Finansdirektören, 2015). Enligt 

Apotekschefen (2015) har inga större strategiska förändringar skett efter avregleringen men 

det sker ändringar av de ekonomiska målen varje år. Även organisationsförändringar sker, 

exempelvis har Apotekschefen (2015) haft tre olika regionschefer under tiden på sin position. 

Medarbetaren (2015) delar apotekschefens mening och säger att hon inte kan nämna någon 

strategisk förändring, men att fokus ibland ändras, gällande vad de bör fokusera på.   
 

Apotekschefen (2015) menar att kommunikationen med ledningen angående strategi oftast är 

bra och har blivit bättre och snabbare, vilket hon tror beror på trycket från den ökade 

konkurrensen, vilket lett till behov av snabbare kommunikation och agerande. Även 

Medarbetaren (2015) menar att kommunikationen från anställd till chef är bra, då det finns 

närhet till respektive chef, och Apotekschefen (2015) nämner även att hon jobbar nära sin 

regionschef. Vidare menar Apotekschefen (2015) att det är nära kopplingar mellan de olika 

nivåerna i organisationen och gällande möjligheterna att påverka strategiska beslut menar hon 

att ledningen lyssnar på förslag och kan ta dessa i beaktning ibland. Apoteket AB har en 

funktion på sitt intranät kallad “glödlampan” som ger även de anställda möjlighet att komma 

med idéer och förslag som går direkt upp till central nivå (Medarbetaren, 2015).   
 

Enligt Finansdirektören (2015) så arbetar Apoteket AB med strategiimplementering genom att 

vid ett uppkommet behov av att förändra en viss funktion eller process centralisera denna 

fråga under en viss period så att beslut som rör denna fråga tas på ett annat sätt, vilket 

tydliggör för organisationen att en ändring är på gång. Finansdirektören (2015) menar att de 

försöker “dra ihop” bolaget och att det krävs centralisering eftersom människor har en 

förmåga att inte ändra sig och därför krävs det att besluten tas på en högre nivå för att 

säkerställa att en förändring görs. 
 

Apotekschefen (2015) beskriver att vid större strategiska förändringar och beslut så 

kommunicerar VD:n direkt ner till apotekscheferna, vilket Finansdirektören (2015) anser vara 

särskilt viktigt vid viktiga, större förändringar för att se till att rätt budskap kommer hela 

vägen ut i organisationen. Vid mindre förändringar och beslut kommuniceras detta ner genom 

organisationen från chef till underställd (Apotekschefen, 2015).  
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Finansdirektören (2015) menar att strategin måste omsättas i praktisk handling genom hela 

organisationen. Apotekschefen (2015) anser att strategisk linjering är viktigt och att brist på 

sådan kan leda till sämre lönsamhet, svårigheter med att nå strategiska mål och påverkad 

arbetsmiljö och motivation.  
 

5.4 Prestationsmätning 

5.4.1 Prestationsmått 

I Apotekets årsredovisning (Apoteket AB, 2015) beskrivs deras långsiktiga mål vara: 

 Hälsomål- Som mäts i form av kundnöjdhetsindex 

 Sortimentmål- Som mäts i andel leverantörer som undertecknat Apotekets 

uppförandekod som handlar om kvalitet, miljö och etiskt ansvar. 

 Miljömål- Som mäts i andel av allmänheten som lämnar in överblivna läkemedel till 

Apoteket. 

 Mångfaldsmål- Som mäts i motivationen hos de anställda, där mångfald rörande ålder, 

kön och etnisk bakgrund anses öka motivationen. 

 Ekonomiska mål- Som mäts i rörelsemarginal.  
 

Enligt Finansdirektören (2015) använder Apoteket AB prestationsmått som främst berör 

försäljning, kostnader och kombinationer av olika effektiviteter. Utöver dessa mäts 

marknadsandelar och nöjd-kund index (NKI) vilket dock beskrivs vara väldigt dyrt. Grunden 

för prestationsmätningen beskrivs vara främst finansiella mått som syns i redovisningen. 

(Finansdirektören, 2015) 

 

Apotekschefen (2015) visar att hon är medveten om företagets övergripande mätningar och 

aktiviteter. På lokal nivå är många av prestationsmåtten knutna till budgeten som 

apotekschefen ansvarar för. På lokal nivå mäts försäljningen av egenvårdsprodukter, antalet 

artiklar per kund, försäljning av deras egna produkter i förhållande till den totala 

egenvårdsförsäljningen, antal receptkunder, medelköp per egenvårdskund, bruttovinsten, 

produktiviteten i form av antal arbetade timmar i förhållande till volymen samt andel 

kundklubbsköp.  Utmaningar mellan apoteken om exempelvis hur många 

kundklubbsmedlemmar de lyckas värva på respektive apotek förekommer också samt 

“mystery-shopping” på apoteken som mäter hur väl medarbetaren presterar utifrån ett 

kundperspektiv. (Apotekschefen, 2015; Medarbetaren, 2015). Årligen görs 

medarbetarundersökningar på apoteken för att mäta motivationen hos de anställda, 
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nöjdkundindex mäts på de 50 största apoteken, rörelsemarginalen är kopplad till alla de 

ekonomiska målen mer eller mindre, återlämnandet av läkemedel mäts och följs upp i 

apotekens miljöplan där miljömål sätts och diskuteras regelbundet, ibland har de erbjudanden 

om bonuspoäng till de kundklubbsmedlemmar som lämnar tillbaka överblivna läkemedel. 

Prestationsmåtten definieras och bestäms på central nivå och mäts genom det IT-system som 

apoteken använder, vilket gör att samtliga apotek använder samma prestationsmått, samt att 

om apotekscheferna vill mäta andra mått än dessa så måste andra typer av metoder användas 

utanför IT-systemet, vilket blir krångligare (Apotekschefen, 2015).  
 

Enligt Apotekschefen (2015) har prestationsmätningarna förändrats sedan avregleringen i 

form av att fler ekonomiska mått mäts, samt att större krav ställs angående service och 

liknande, då man idag inte får alla kunder automatiskt, vilket var fallet när Apoteket AB var 

ensam aktör på marknaden. 
 

5.4.2 Arbetet med prestationsmätning 

Det är finansdirektören (2015) som ytterst är ansvarig för prestationsmätningen i 

organisationen. Medarbetarna inom företaget involveras i mätningarna genom att företaget har 

en medarbetarbonus som ska öka incitamenten till beteende i överensstämmelse med strategin 

(Finansdirektören, 2015), vilket Apotekschefen (2015) menar fungera i viss utsträckning, men 

att bonusen hade behövt vara större för att ge tydligare resultat.  
 

De lokala mätningarna som beskrivits ovan, exempelvis antal artiklar per kund, görs veckovis 

(Apotekschefen, 2015). Enligt Apotekschefen (2015) involveras de anställda i mätningarna 

genom att de dagligen på en tavla i lunchrummet skriver upp vad de har gjort under dagen, 

samt att apotekschefen varje vecka på denna tavla skriver upp dessa prioriterade mätetal. 

Dessa anteckningar diskuteras oftast vid de möten som apoteket har med de anställda varje 

vecka (Apotekschefen, 2015; Medarbetaren, 2015).  
 

Omprövning av prestationsmåttens relevans sker, enligt Finansdirektören (2015) ständigt, 

genom de resultatgenomgångarna som sker kontinuerligt, där man genom att prata om 

mätningarna märker vilken relevans måtten har, vilket skapar en kontinuerlig 

omprövningsprocess. 
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5.5 Prestationsmätning kopplat till strategi 

Finansdirektören (2015) anser att det är viktigt att prestationsmätningen är i linje med 

strategin. Han menar att prestationsmätningen främst är ett verktyg för att bekräfta om de 

strategiska beslut man fattat är korrekta. Han menar att det viktiga inte är att mäta utan att 

kommunicera hur man mäter och på så sätt sätta fokus på dessa processer vilket utlöser 

förändring. Om de involverade personerna förstår strategin, hur och varför mätningar görs, så 

är det viktigare än själva siffran (Finansdirektören, 2015). Finansdirektören (2015) belyser 

vikten av att förse berörda parter med verktyg för att påverka de mått som mäts, där 

utbildning och förståelse spelar en stor roll för att prestera bättre. Apotekschefen (2015) 

upplever att de har möjlighet att påverka nyckeltalens resultat.  
 

Även Apotekschefen (2015) menar att det är viktigt att prestationsmätningen är i linje med 

strategin och att riskerna med att mäta saker som inte är i linje med strategin kan skapa fokus 

på fel saker, vilket kan leda till att man inte når budget, på både lokal och nationell nivå. När 

prestationsmätningen inte är i linje med strategin menar Finansdirektören (2015) att det är ett 

farligt scenario eftersom det uppstår någon form av blindhet och man riskerar att belöna ett 

felaktigt beteende. Dock finns det prestationsmått som mäts men som är oberoende av 

strategin, exempelvis leveranssäkerhet som måste mätas, oberoende av vilken strategi 

företaget använder (Finansdirektören, 2015). Finansdirektören (2015) menar att ett företag 

alltid har ett antal hygienfunktioner som alltid måste mätas, en bas som alltid måste fungera. 

När prestationsmätningen inte har varit i linje med strategin, vilket har skett på grund av att 

mellanchefer infört egna mått, har det krävts att man tar tag i situationen och försöker lösa den 

genom samtal med de berörda parterna (Finansdirektören, 2015). 
 

Finansdirektören (2015) menar att när det uppstått brist på linjering mellan prestationsmätning 

och strategi beror det oftast på att man fortsatt att mäta mått som från början varit relevanta, 

men som senare mätts av bekvämlighet. Han menar att man kan ha många prestationsmått 

men att man måste välja vilka man ska sätta fokus på och sätta mål för, samt att se till att det 

finns verktyg för att påverka de mått som man satt upp mål för. Dessa verktyg måste, enligt 

Finansdirektören (2015), vara tydligt kopplade till strategin för att skapa beteende som för 

organisationen framåt på rätt sätt. 
 

Att veta huruvida man mäter i linje med strategin, menar Finansdirektören (2015) kan vara 

svårt att veta förrän efteråt. Problematiken i detta är att sätta rätt mål i rätt utsträckning. Ett 
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företag kan gå åt rätt håll men med fel hastighet och styrka. Därför är det svårt för företag som 

agerar på en konkurrensutsatt marknad att ha allt för långsiktiga mål. Finansdirektören menar 

att det inte går att planera hur marknaden kommer att ändras utan det krävs ett kontinuerligt 

arbete anpassat efter hur marknaden ser ut dagligen. (Finansdirektören, 2015) 

 

Finansdirektören (2015) anser att Apoteket AB arbetar aktivt med att se till att 

prestationsmätningen är i linje med strategin genom de ekonomiska genomgångarna som sker 

varannan vecka, där de bland annat ser hur de ligger till mot budget och mot föregående år 

och utöver detta har de en strategiprocess varje år med styrelsen. På lokal nivå har 

Apotekschefen (2015) ett ansvar att se till att de prioriterade mätetalen mäts, följs upp och 

diskuteras bland de anställda, samt att inspirera och motivera de anställda till att nå de mål 

som sätts upp. 
 

Finansdirektören (2015) beskriver att strategi handlar om förmågan att kunna se flera år 

framåt i tiden, vilken få besitter, och att engagera hela organisationen i strategiprocessen 

menar han vara fel, då det skulle påverka driften allt för mycket. Dessutom menar 

Finansdirektören (2015) att mycket i den dagliga driften är oberoende av strategin, och att 

överleva på lång sikt främst görs genom att överleva på kort sikt.  
 

Finansdirektören (2015) anser att det viktigaste verktyget för att upprätthålla linjering mellan 

prestationsmätning och strategi på lång sikt är att ha en ständig diskussion om det på 

företagsledningens möten. Prestationsmätningarna behöver läggas på bordet och pratas 

igenom för att ha en ständig linjering mellan prestationsmåtten och strategin 

(Finansdirektören, 2015).  
 

Angående autonomin inom företaget är sortimentet, prissättningen, varumärket, kampanjer 

och färger centralt styrt, och utöver dessa finns det stort utrymme för den dagliga driften på 

lokalnivå, såsom placering av varor och varuexponering samt försäljningsprocessen i stort 

(Finansdirektören, 2015). 
 

Angående feedbacken nerifrån organisationen om hur strategin går, uttrycker 

Finansdirektören (2015) att de måste söka feedback, att detta inte kommer av sig själv utan 

kräver aktiva handlingar från ledningen för att följa upp strategiimplementeringen. 

Apotekschefen (2015) säger att det förekommer mycket samarbete mellan apoteken samt att 
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de har ett par chefsmöten per år, där ledningsgruppen och apotekscheferna träffas och får 

möjlighet diskutera och ge feedback. Finansdirektören (2015) beskriver att utöver den interna 

data som samlas in också krävs data från mätinstitut och branschföreningar som ger 

information om branschen och annat i omvärlden som är relevant. 
 

Finansdirektören (2015) anser att historien är ett av de största hindren för att få hela 

organisationen att vara linjerad och gå åt rätt håll, eftersom det som gjordes förra året ofta ska 

rättfärdigas året efter. På detta sätt är förändring alltid en utmaning, och han nämner också att 

en viss cirkulation på folket inom organisationen kan vara bra för att förhindra detta. 

Finansdirektören (2015) menar att störst risk att stirra sig blind är hos beslutfattaren, eftersom 

beslutsfattaren måste stå för sina beslut. Därför krävs det att beslutsfattaren motiverar sina 

beslut, och klarar han/hon inte det, anser Finansdirektören (2015), att då är inte den personen 

relevant för den positionen. Apotekschefen (2015) poängterar att personalfrågan är en stor 

utmaning i att få hela organisationen att gå åt samma håll, då det råder brist på rätt kompetens, 

vilket blir extra svårt när företaget måste konkurrera om arbetskraften. Att sprida en strategisk 

förändring genom organisationen kan vara problematiskt då en förändring alltid innebär 

negativa konsekvenser för någon. För att skapa förändring krävs förståelse för människors 

incitament samt att förklara och motivera varför förändringar sker. (Finansdirektören, 2015) 

 

Angående var i organisationen det är svårast att förmedla strategiska riktningar och 

förändringar, samt skapa linjering i organisationen, menar Finansdirektören (2015) att det är 

svårt att svara på, men att det är särskilt viktigt att de första leden från VD:n är tydliga i sin 

kommunikation av strategin, och inte vrida budskapet eftersom de inte vågar säga sanningen 

till dem som denne ansvarar för. Finansdirektören (2015) menar att det många gånger är 

viktigt att VD:n talar hela vägen ut i organisationen, för att minimera risken för att budskapet 

förvrids. Apotekschefen (2015) menar att den nivå det är svårast att skapa strategisk linjering 

är från apotekschef ner till de anställda, då denne måste ha förmågan att nå ut till sin personal 

så att alla strävar efter samma saker. Hon beskriver att hon som apotekschef ofta inte har tid 

till att leda sina medarbetare och fokusera på att nå de uppsatta målen eftersom hon arbetar så 

mycket i driften. Hon tror också att de organisationsförändringar som skett är ett sätt att ge 

cheferna mer tid till ledning och personals- och administrationsfrågor. Medarbetaren (2015) 

tror att det är på det lokala apoteket som det är svårast att se till att hela organisationen står i 

linje med strategin, då apotekschef och de anställa måste vara villiga att förändras, då de lätt 

fastnar i gamla vanor.  
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6. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av relevant teori. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Nedbrytning av vision och strategi till prestationsmått 

Med hjälp av Bititci, Carrie och McDevitts, (1997) modell som visar förhållandet mellan 

prestationsmätning och strategin och visionen, samt hur visionen och strategin bryts ned till 

prestationsmått och prestationsmåttens feedback, kan vi studera hur Apoteket AB:s 

förhållande mellan prestationsmätning och strategi fungerar. 
 

I Apoteket AB är visionen “ett liv i hälsa” (Apoteket AB, 2015, s. 10), och utifrån denna 

vision har företaget satt upp långsiktiga mål; att öka andelen nöjda kunder och förebygga 

ohälsa, stärka kundernas förtroende genom hög produktkvalitet, minska den negativa 

klimatpåverkan, ökad motivation genom mångfald samt god avkastning till företagets ägare. 
 

Dessa långsiktiga mål bryts ner till strategiska, mer specifika mål; ett kundnöjdhetsindex på 

80, att samtliga leverantörer ska underteckna Apoteket AB:s uppförandekod, att 80 % av 

kunderna ska lämna tillbaka överblivna läkemedel till Apoteket, 80 % motiverade arbetare, 

samt en rörelsemarginal på 3 %.  
 

Utifrån dessa strategiska mål har Apoteket AB formulerat ett antal prioriterade aktiviteter; att 

driva försäljning med starkt kundfokus och tydlig profil, utveckla nya kunderbjudanden, 

marknader och samarbeten, attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens, sänka inköpspriser 

och driva en effektiv varuförsörjning, sänka kostnader och förenkla arbetssätt. 
 

På lokal nivå bryts dessa ned till prestationsmått såsom; antal artiklar per kund, medelköp per 

egenvårdskund och försäljning av deras egna produkter. Dessa prestationsmått är sedan 

grunden för den anställdes individuella mål. Utöver dessa uppsatta prestationsmått 

förekommer utmaningar mellan apoteken samt “mystery-shopping” som också kan ses som en 

form av prestationsmätningar. Det långsiktiga målet om ett kundnöjdhetsindex på 80 mäts på 

de 50 största apoteken. Målet om återlämnande av överblivna läkemedel mäts och följs upp i 

apotekens miljöplan och ibland anordnas kampanjer där kundklubbsmedlemmar kan få bonus 

när de återlämnar överblivna läkemedel. Målet om motiverade medarbetare mäts genom 
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årliga medarbetarundersökningar på apoteken. Målet om en rörelsemarginal på 3 % kopplar 

ann till samtliga av de ekonomiska måtten som mäts lokalt.     
 

Detta visar implementeringen, flödet neråt i Bititci, Carrie och McDevitts (1997) pyramid från 

företagets vision via långsiktiga mål, prioriterade aktiviteter, lokala prestationsmått och 

individuella mål.  Dessa mätningar som sker på de lokala apoteken sammanställs regionalt 

och kommuniceras tillbaks uppåt i organisationen för att ledningen ska kunna se hur företaget 

presterar och hur väl de strategiska målen uppnås.  
 

Utifrån Bititci, Carrie och McDevitts, (1997) modell kan nedbrytningen av vision och strategi 

till mål och prestationsmått i Apoteket AB illustreras med hjälp av figur 6. 

Utifrån ovan illustrerade modell av Apoteket AB:s nedbrytning av vision och strategi, ser vi 

att det finns en tydlig nedbrytning av visionen och strategin till greppbara prestationsmått på 

lokal nivå. Detta är nödvändigt för att prestationsmätningen ska bidra till effektiv 

prestationsledning (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997). Vi ser även att de individuella mål som 

sätts för den anställda är kopplade till de prestationsmått som mäts lokalt och dessa lokala 

prestationsmått verkar ha en tydlig koppling till de strategiska målen och företagets vision. Vi 

Figur 6: Apoteket AB:s strategiska 
pyramid 
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ser en stor utmaning i att förstå hur processer i den dagliga verksamheten hänger ihop med de 

strategiska målen. Apoteket AB verkar ha lyckats med att bryta ned visionen och strategierna 

till lokala prestationsmått. Finansdirektören beskriver att de varit försiktiga med 

nedbrytbarheten, samt att prestationsmått väljs centralt, vilket kan vara en förklaring till 

prestationsmåttens tydliga koppling till strategi och vision. Utifrån såväl Bititci, Carrie och 

McDevitts, (1997) modell som Finansdirektörens beskrivning, ser vi en utmaning i att bryta 

ned strategi och vision till prestationsmått på ett sätt som upprätthåller rätt koppling dem 

emellan, vilket kräver förståelse för vilka lokala processer som bidrar till de mer övergripande 

strategierna. Förståelsen kring att prestationsmätning och strategi måste hänga ihop för att 

strategin ska implementeras ser vi hos respondenterna. Vi ser dock att Apoteket AB främst ser 

prestationsmätningen som ett strategiimplementeringsverktyg och inte som ett verktyg för att 

ompröva strategierna, vilket skulle kunna göra prestationsmätningens roll ännu större (Bisbe 

& Malagueno, 2012). Den tydliga kopplingen mellan prestationsmått och företagets strategier 

skapar förutsättningar för att prestationsmätningen ska integrera organisationen (Chenhall, 

2005) och bidra till den strategiska linjeringen.  

 

6.2 Prestationsmätning och strategisk linjering på olika nivåer 
Här analyserar vi empirin med hjälp av McAdam, Hazlett och Galbraiths (2014) ramverk som 

visar behovet av strategisk linjering på olika nivåer, och prestationsmätningens roll i denna 

linjering. Här tittar vi närmare på vilka organisatoriska nivåer som finns inom Apoteket AB 

och hur prestationsmätningen fungerar på och mellan dessa nivåer. I denna analysdel 

använder vi Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) kriterier 

för bedömning av strategisk linjering. 

 

När vi analyserar Apoteket AB utifrån McAdam, Hazlett och Galbraiths (2014) modell väljer 

vi att fokusera på de organisatoriska nivåer som har täckts in genom våra intervjuer för att 

belysa problematiken på dessa olika nivåer och ur respondenternas olika perspektiv. I följande 

analys analyseras först de översta organisatoriska nivåerna inom Apoteket AB, vilket 

innefattar förhållandet mellan ledningen och nedanstående chefer ner till apotekscheferna. 

Sedan analyseras de lägsta organisatoriska nivåerna, mellan apotekscheferna och deras 

anställda medarbetare. Efter en kort introduktion av vilka aktörer som finns på respektive nivå 

analyserar vi problematiken med att upprätthålla strategisk linjering med utgångspunkt i 

Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) kriterier för strategisk 
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linjering. Utifrån dessa kriterier belyser vi de utmaningar vi finner angående att upprätthålla 

strategisk linjering. I nästa steg analyseras de utmaningar som vi finner med att upprätthålla 

prestationsmätning som på bästa sätt kan bidra till den strategiska linjeringen, genom att 

analysera prestationsmätningens förhållande till strategin och förhållandet mellan 

prestationsmätning på de olika nivåerna.  

 

Utifrån McAdam, Hazlett och Galbraiths (2014) ramverk kan Apoteket AB:s säljfunktion och 

prestationsmätningen på de olika nivåerna beskrivas med figur 7.    

    

 

Figur 7: Linjering på flera 
nivåer i Apoteket AB 
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6.2.1 Utmaningar med strategisk linjering på nivå 1 

De högsta nivåerna i Apoteket AB består av VD och företagsledning, däribland 

Finansdirektören. På denna centrala nivå finns ett antal uttalade strategier och prestationsmått 

som tidigare redovisats. Prestationsmåtten visas i figur 7. 

 

Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) två första kriterier för 

strategisk linjering beskriver att ledares erkännande av behovet av strategisk linjering och 

förståelse för riskerna med brist på strategisk linjering är viktigt. Finansdirektören visar 

förståelse för behovet av strategisk linjering och menar att strategin måste omsättas i praktisk 

handling genom hela organisationen. Vi ser att Finansdirektören och företagsledningen 

regelbundet diskuterar och kommunicerar strategiska inriktningar och förändringar i 

regelbundna möten samt ett årligt möte med styrelsen där strategin diskuteras mer ingående. 

Finansdirektören visar förståelse för behovet att vid strategiska förändringar kommunicera 

detta på ett bra sätt till hela organisationen, vilket tyder på förståelse för behovet av strategisk 

linjering. Genom dessa aktiva val och denna förståelse, uppfyller Finansdirektören Monahan 

och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) två första kriterier. Eftersom vi 

inte har intervjuat övriga i ledningen eller deras närmsta underställda chefer, vet vi inte i 

vilken utsträckning dessa chefer är medvetna om behovet av strategisk linjering, men vi ser en 

utmaning i att se till att ha regelbundna möten, eller annan typ av forum för diskussion och 

spridning av strategi och behovet av strategisk linjering, för att samtliga nivåer ska vara 

integrerade och föra organisationen mot de strategiska målen (Chenhall, 2005). Om chefer 

inte förstår behovet av strategisk linjering ser vi risker i att strategiska frågor inte får den 

uppmärksamhet som de behöver för att samtliga nivåer i organisationen (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2009) ska integreras och arbeta mot samma mål.  

 

Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) två sista kriterier kan 

sammansättas till förmågan att hantera och kommunicera strategiska förändringar. När vi 

utifrån dessa kriterier analyserar Apoteket AB beskriver Finansdirektören att de i de flesta fall 

kommunicerar nedåt i organisationen från chef till underställd, men att vid större förändringar 

talar VD direkt neråt i organisationen. Apoteket AB:s aktiva val att låta VD tala hela vägen ut 

till apotekscheferna vid viktiga förändringar tyder på tron att den kommunikationsväg som 

annars används, från chef till underställd, innebär större risk för att budskapet förvrängs längs 

vägen. I detta ser vi en möjlig utmaning i att se till att kommunikationen direkt från VD till 

apotekscheferna fungerar på ett bra sätt. Samtliga respondenter uttrycker närhet till sina 
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respektive chefer, men relationen från VD till apotekscheferna måste vid 

direktkommunikation fungera på ett bra sätt, vilket ställer krav på ett fungerande 

kommunikationssystem mellan VD och operativ chef samt att dessa förstår varandra på ett bra 

sätt. Om så inte var fallet, så skulle detta aktiva val snarare leda till en sämre kommunikation 

vilket kan påverka den strategiska linjeringen negativt då budskapet inte når fram på ett bra 

sätt, vilket kan leda till ett flertal negativa konsekvenser för företaget (McAdam, Hazlett & 

Galbraith, 2014).  

 

Finansdirektören beskriver också att vid behov av strategisk förändring på ett specifikt 

område, så centraliseras den frågan under en period för att göra organisationen uppmärksam 

på att en förändring är på gång, vilket han anser vara ett sätt att kommunicera förändringen. 

Han menar också att strategiformulering bör ske på central nivå eftersom det påverkar driften 

för mycket att låta hela organisationen vara delaktig i detta. Det beskrivna sättet att 

centralisera beslut på problemområden skulle kunna innebära problem i form av att det stör 

den dagliga driften i organisationen för att en process stannar upp för mycket vid 

förändringstillfället, då den centraliseras. Behovet av att driften inte påverkas för mycket av 

sådana förändringar kan vara särskilt stor i säljfunktioner, såsom den vi studerat, och andra 

funktioner som behöver ständigt fungerande drift.  

 

Finansdirektören uttrycker att han tror att det är viktigt med tydlighet och mod hos ledningen 

och underställda chefer för att strategiska förändringar ska spridas och kommuniceras på rätt 

sätt. Finansdirektören beskriver att förändringar oftast drabbar någon negativt, vilket skulle 

kunna påverka chefer att inte riktigt våga kommunicera förändringar till de underställda som 

påverkas negativt av förändringen. Här finner vi därför en utmaning i att som chef våga 

förmedla de beslut som tas till de parter som berörs av beslutet. Om så inte är fallet riskerar 

man att strategiska riktningar och förändringar inte når hela vägen ut i organisationen, och den 

strategiska linjeringen uteblir (Chenhall, 2005).   

 

Finansdirektören förklarar att ett möjligt problem med att implementera strategiska 

förändringar är att chefer vill rättfärdiggöra tidigare beslut, vilket kan göra det svårt att 

genomföra strategiska förändringar i hela organisationen. Han menar vidare att risken att 

stirra sig blind är störst hos beslutsfattare i organisationen, då beslutsfattaren måste kunna 

motivera och argumentera för sina beslut, för att skapa förståelse kring varför beslutet tas. 

Detta tyder på en risk att implementeringen av strategiska förändringar stoppas upp på vägen 
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ner i organisationen, om någon av de chefer som ska implementera och sprida vidare den 

strategiska förändringen, inte tar de beslut som behöver tas på grund av rättfärdiggörande av 

tidigare beslut. Det skulle innebära att samtliga nivåer i organisationen (McAdam, Hazlett & 

Galbraith, 2014) inte nås av den strategiska förändringen på ett korrekt sätt. Därför blir 

utmaningen i detta att som del i företagsledningen eller chef, inte låta tidigare beslut styra sina 

handlingar, utan våga ta de beslut som behöver tas för att den strategiska linjeringen ska 

upprätthållas. 

 

6.2.2 Utmaningar gällande prestationsmätning på nivå 1 

Utifrån analysen ovan ser vi utmaningar gällande prestationsmätningen, för att denna ska 

stödja den strategiska linjeringen.  

 

Flera av de strategiska utmaningar vi analyserat ovan, handlar i stort om att kommunikation 

och implementering av strategier ska fungera på ett bra sätt. Eftersom prestationsmätning som 

är linjerad med företagsstrategin kan fungera som kommunikationskanal, ge delad förståelse, 

följa och övervaka implementeringen av strategin och uppmuntra beteende i 

överensstämmelse med strategin (Johnston & Pongatichat, 2008) behöver 

prestationsmätningen vara linjerad med strategin för att på bästa sätt bidra till den strategiska 

linjeringen. 

 

Angående den ovan beskrivna utmaningen i att VD:s kommunikation direkt ner till 

apotekscheferna sker på ett bra sätt, kan prestationsmätning stödja denna process eftersom 

prestationsmätningen kan kommunicera strategiska prioriteringar och skapa en delad 

förståelse (Johnston & Pongatichat, 2008).  Detta förutsätter att prestationsmätningen är 

linjerad med företagets strategi, för att informationsflödet mellan nivåerna ska fungera på ett 

bra sätt (McAdam, Hazlett & Galbraith, 2014). En del i denna utmaning blir också att välja 

prestationsmått som samtliga inblandade parter, på olika organisatoriska nivåer, förstår för att 

prestationsmätningssystemet ska skapa delad förståelse mellan nivåerna (Johnston & 

Pongatichat, 2008).  
 

Bourne m.fl. (2000) beskriver behovet av att ständigt se över prestationsmätningen i 

förhållande till strategin för att strategisk linjering ska upprätthållas. Finansdirektören 

beskriver att det hos ledning och chefer inte alltid är så roligt att diskutera prestationsmåtten 

och vad dessa visar, särskilt då de visar på dåligt resultat för någon chefs 
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ansvarsområde. Detta tyder på en risk att man blundar för de problem som uppstår. Om man 

vid dåligt resultat på ett område väljer att inte fokusera på de prestationsmått som signalerar 

om problemen utan låter prestigen gå före, kan detta leda till att de åtgärder som behöver 

vidtas, inte blir av, likt den undvikande hantering av brist på linjering mellan 

prestationsmätning och strategi som Johnston och Pongatichat (2008) beskrivit.  Dessutom 

kan en sådan blindhet även påverka måttens relevans i förhållande till strategin, genom att 

man inte tittar närmare på de aktuella måtten och kanske missar att dessa mått inte längre är 

relevanta eller i linje med strategin. Detta skulle innebära att ett visst prestationsmått ger 

ansvarig chef ångest över dåligt resultat på ett område som egentligen inte är relevant längre. 

En utmaning ligger då i att även då det inte är bekvämt, kunna föra en öppen dialog om 

prestationen, prestationsmåtten och dess relevans, för att inte riskera att linjeringen brister.   

 

6.2.3 Utmaningar med strategisk linjering på nivå 2 

Den andra nivå vi valt att studera närmare är nivån mellan apotekscheferna och medarbetarna 

på de lokala apoteken, där vi ser andra typer av utmaningar.  

 

Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) två första kriterier för 

strategisk linjering beskriver att ledares erkännande av behovet av linjering och förståelse för 

riskerna med brist på strategisk linjering är viktigt. Apotekschefen anser att strategisk 

linjering är viktigt, och visar förståelse för företagets övergripande strategier, mål och 

prioriterade aktiviteter. Detta tyder på att företaget lyckats kommunicera ner de strategiska 

inriktningarna ner till apotekscheferna. Hon beskriver att brist på strategisk linjering kan leda 

till sämre lönsamhet, svårigheter med att nå strategiska mål samt påverkad arbetsmiljö och 

motivation. Som vi tidigare beskrivits ser vi en utmaning i att se till att samtliga chefer förstår 

betydelsen av strategisk linjering. Detta behov gäller även på denna operativa nivå, och 

utmaningen består då i att lyckas förmedla och kommunicera detta behov hela vägen ner till 

den operativa nivån, samt från operativ chef, i detta fall Apotekschef, till de anställda. 

 

Monahan och Nardone (2007) samt Johnston och Pongatichats (2008) två sista kriterier kan 

sammansättas till förmågan att hantera och kommunicera strategiska förändringar. 

Apotekschefen och medarbetaren beskriver att kommunikationen i företaget har blivit bättre. 

Apotekschefen tror att konkurrensen tvingat fram behovet av snabbare kommunikation och 

kortare beslutsvägar, vilket har skapat bättre kommunikation. Som ovan nämnts menar både 

Apotekschefen och Medarbetaren att det råder närhet mellan de olika organisatoriska nivåerna 
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och att kommunikationen fungerar bra i organisationen, samt att de upplever närhet till sina 

chefer, vilket underlättar kommunikationen. Här i ser vi en utmaning att lyckas uppehålla 

närhet mellan de olika cheferna i organisationen. Eftersom apotekschefen arbetar så stor del i 

driften får medarbetarna närhet till chefen i det dagliga arbetet, men huruvida de får tid att 

diskutera strategiska frågor är inte helt klart. Vi ser därför en utmaning i att som operativ chef 

arbeta nära sin anställda för att skapa närhet, men också ha tid till att leda och motivera dem 

mot de strategiska målen.  

 

Samtliga respondenter ger uttryck för att en av de största svårigheterna att genomdriva 

strategiska förändringar är människors generella ovilja att förändras. Eftersom strategisk 

linjering innebär att operativa processer ska följa förändringar i strategin (Chenhall, 2005), 

kan denna ovilja till förändring skada den strategiska linjeringen.  

 

Angående var i organisationen det är störst utmaning att upprätthålla strategisk linjering, 

svarar Apotekschefen att det finns en kritisk punkt och störst utmaning hos apotekscheferna, 

då dessa måste kunna förmedla strategin och prioriteter till sina anställda, vilket hon också 

menar kan vara svårt med tanke på att apotekscheferna arbetar till allra största del i driften, 

och ledningsarbete såsom strategiimplementering kan bli lidande. Medarbetaren delar samma 

mening som Apotekschefen och menar att apotekscheferna men också de anställda måste vilja 

förändras för att strategiska förändringar ska kunna genomföras. Eftersom det i slutändan är 

de anställda som utför det dagliga arbetet måste detta sista steg från apotekschef till anställd 

fungera för att samtliga nivåer i organisationen ska vara strategiskt linjerade (McAdam, 

Hazlett & Galbraith (2014). 

 

Både apotekschefen och medarbetaren upplever att kommunikationen gynnats av den 

organisationsförändringen som gjort i företaget, där några nivåer i organisationen togs bort. 

Här ser vi en möjlig utmaning i att skapa och upprätthålla en organisationsform som gynnar 

integration och kommunikationen, och som inte har onödigt många steg i 

kommunikationskedjan från ledning och nedåt.  
 

Det som Apotekschefen samt Medarbetaren beskriver är utmaningen för apotekscheferna att 

kunna och hinna prioritera strategiskt arbete och uppföljning av hur väl man lever upp till de 

mål som satts upp. Vi förstår att det är nödvändigt att detta sista steg, från apotekschefer till 

medarbetare fungerar gällande kommunikation och implementering av strategin. Tiden verkar 
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här vara ett stort problem, då möjligheterna att fokusera på ledning och 

strategiimplementering blir kraftigt begränsade.  Eftersom strategisk linjering innebär att 

operativa processer sammankopplas med strategin (Chenhall, 2005), innebär det problem om 

apotekschefen inte lyckas förmedla de strategiska inriktningarna till sina medarbetare.  

 

6.2.4 Utmaningar gällande prestationsmätning på nivå 2 

Prestationsmätning kan fungera stödjande i de utmaningar angående strategisk linjering som 

beskrivits ovan eftersom prestationsmätning som är linjerad med företagsstrategin främjar 

integrationen i organisationen och på så sätt kan förse chefer med rätt information i rätt tid 

(Johnston & Pongatichat, 2008). Utmaningen i att som apotekschef kunna och hinna leda sina 

anställda och sätta upp och följa upp strategiska mål kan med hjälp av väl valda 

prestationsmått skapa verktyg för detta och uppmuntra beteende hos de anställda i enlighet 

med företagsstrategin (Johnston & Pongatichat, 2008).  För att prestationsmätningen ska 

fungera som detta verktyg på bästa sätt gäller det att de mått som mäts och mätningarna är 

linjerade med strategin för att uppmuntra rätt agerande (Bititci, Carrie & McDevitt, 1997).  

 

Prestationsmätning kan bidra till en lösning på den ovan beskrivna svårigheten att få 

människor i organisationen att vilja förändras, genom att uppmuntra till beteende i 

överensstämmelse med företagsstrategin och visa tydliga länkar mellan prestationen hos 

individerna och organisationens övergripande prestation och utveckling (Johnston & 

Pongatichat, 2008). Finansdirektören beskriver att Apoteket AB har ett bonussystem som är 

kopplat till prestationsmåtten för att skapa incitament till att implementera förändringar, 

vilken dock Apotekschefen anser ha begränsad effekt, då bonusen inte är särskilt stor. I detta 

ser vi en utmaning i att se till att prestationsmätningssystemet tydligt visar hur förändringar 

leder till företagets prestation, och hur initiativ på operativ nivå bidrar till denna. Vi ser också 

en utmaning i att utifrån prestationsmätningen skapa väl fungerande incitament som gynnar 

både individen och organisationen i stort.  

 

Bititci, Carrie och McDevitt, (1997) beskriver hur prestationsmätningen bör ge korrekt 

information för att kunna fatta rätt beslut. Vi förstår att prestationsmätningen måste förse 

apotekscheferna och så småningom företagsledningen, med korrekt information om hur väl 

medarbetarna presterar, lever upp till sina mål och arbetar i överensstämmelse med de 

prioriterade aktiviteterna. Eftersom prestationsmåtten bestäms och styrs från ledningsnivå, 

och apotekscheferna inte har så stor möjlighet att ändra dessa, mer än att föra statistik utanför 



 46 

det datasystem som annars används, så verkar inte problematiken på apoteksnivå ligga i att 

välja rätt prestationsmått, utan i att se till att dessa mått mäts och följs upp på apoteket på ett 

bra sätt. Apotekschefen beskriver bristen på tid för såväl ledning som uppföljning av mål. Om 

apotekscheferna inte kan eller hinner leda och motivera sina medarbetare till att agera mot de 

strategiska målen, så förstår vi att problem kan uppstå. Även om själva måtten styrs på central 

nivå så måste de följas upp på lokal nivå för att den ska fylla sin roll. Här ser vi en stor 

utmaning i att som operativ chef både hinna med att arbeta i driften och samtidigt följa upp de 

mätningar som görs och genom att utvärdera dessa, styra medarbetarna att agera i 

överensstämmelse med företagsstrategin. Vi ser också en utmaning i att som företagsledning 

förse operativa chefer med tid och resurser för just detta. Finansdirektören uttrycker behovet 

av att förse operativa chefer och medarbetare med verktyg för att påverka de prestationsmått 

som de satt upp mål för. Apotekschefen anser att de får verktyg från företagsledningen för att 

påverka resultatet. Här ser vi en utmaning i att förse sina medarbetare med rätt verktyg för att 

nå upp till de uppsatta prestationsmålen. Utan verktyg för att påverka resultatet förlorar 

prestationsmätningen sin roll som strategiskt verktyg, då förändringen hindras och 

integrationen mellan operativa processer och företagsstrategin begränsas. 

 

6.2.5 Förhållandet mellan prestationsmätningen på de olika nivåerna 

Förhållandet mellan prestationsmätning och mått på de olika organisatoriska nivåerna 

motsvarar pilarna uppåt och neråt längst till höger i figur 7. I analysens första del analyserade 

vi hur Apoteket AB bryter ner vision och strategier till prestationsmått. Här analyserar vi 

närmare förhållandet mellan prestationsmätningen på de olika nivåerna. Apoteket AB:s 

övergripande prestationsmått, måtten på den översta nivån, är nära kopplade till de långsiktiga 

strategiska målen. Eftersom prestationsmätningen på olika nivåer måste ha ett rätt samband 

för att integrera organisationen på ett bra sätt (Chenhall, 2005), måste mätningarna på lokal 

nivå ha ett rätt förhållande till de övergripande prestationsmåtten. Det övergripande 

prestationsmåttet Nöjdkundindex, mäts direkt på de 50 största apoteken, motivationen hos de 

anställda mäts genom medarbetarundersökningar på apoteken, andel kunder som återlämnar 

överblivna läkemedel mäts också lokalt genom de miljömål som sätts och följs upp, samt 

rörelsemarginalen har koppling till de lokala prestationsmåtten som mäter försäljningen av 

egenvårdsprodukter, antal artiklar per kund, försäljning av deras egna produkter i relation till 

den totala egenvårdsförsäljningen, medelköp per egenvårdskund och produktiviteten i form av 

antal arbetade timmar i förhållande till volymen. Dessa mått samt måttet bruttovinsten har en 

nära koppling till det långsiktiga rörelsemarginalsmåttet.  
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Som tidigare nämnt i första delen av analyskapitlet beskriver Finansdirektören att de varit 

försiktiga med nedbrytbarheten av prestationsmått, vilket visar sig i att prestationsmåtten styrs 

centralt och har som vi ser en nära koppling till de strategiska målen. På liknande sätt som vi 

ovan beskrev utmaningen i att bryta ned vision och strategi till prestationsmått, finns det en 

utmaning i att bryta ned övergripande prestationsmått till mer lokala mått. Om allt för stor 

nedbrytning av prestationsmått leder till att de lokala måtten förlorar sin relevans, såsom 

Finansdirektören uttrycker det, ökar risken för att prestationsmåtten på olika nivåer inte har ett 

korrekt orsaks-samband, vilket skulle leda till felaktiga beslut (Bititci, Carrie & McDevitt, 

1997).  Här ser vi en utmaning i att kunna formulera strategiska riktningar centralt för att inte 

olika delar i organisationen ska dra åt olika håll, men samtidigt kunna sprida och 

kommunicera de strategiska riktningarna till hela organisationen och motivera samtliga att 

agera i enlighet med dessa. 
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7. Slutsatser 
__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i problemformuleringen. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av undersökningens generaliserbarhet och 

begränsningar, samt förslag till fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Nedbrytning av vision och strategi till prestationsmått 
För att prestationsmätningen ska bidra till strategisk linjering krävs att prestationsmåtten bryts 

ned på ett korrekt sätt utifrån företagets vision och strategier. Utmaningar i denna nedbrytning 

är att förstå vilka komponenter och processer i den dagliga driften som bidrar till att nå de 

strategiska målen. I detta ser vi en mer praktisk utmaning att skapa prestationsmått som inte är 

alltför nedbrutna, för att inte riskera att måtten förlorar sin relevans och får ett felaktigt 

orsaks-samband, vilket riskerar att rubba den strategiska linjeringen. Nedan beskrivs de 

utmaningar vi funnit på de olika organisatoriska nivåerna.  
 

7.2 Nivå 1 - ledningsnivå 
På ledningsnivå och neråt i organisationen har vi funnit ett flertal utmaningar i att upprätthålla 

strategisk linjering. 

 

Det finns en utmaning i att se till att samtliga chefer involveras i regelbundna möten för att 

skapa och sprida förståelse bland dessa av behovet av strategisk linjering för att samtliga 

nivåer ska vara integrerade och föra organisationen mot de strategiska målen. Vid förändring 

på ett särskilt område, finns det en utmaning i att genomföra denna förändring utan att detta 

påverkar den dagliga driften allt för mycket, kanske särskilt i säljfunktioner och liknande som 

kräver ständigt fungerande drift. 

 
Att som del i företagsledningen eller chef våga förmedla de beslut som tas på högre nivå till 

de man ansvarar för, även om förändringen innebär negativa konsekvenser, är en utmaning för 

att strategiska förändringar ska spridas och implementeras på ett korrekt sätt. Även att som 

chef inte låta sig styras av tidigare beslut och handlingar, vilket kan motarbeta behövda 

förändringar, är en utmaning för att strategiska förändringar och beslut ska spridas till hela 

organisationen och för att strategisk linjering ska upprätthållas. Kommunikationen nedåt i 
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organisationen från VD och ledningen måste därför fungera på ett bra sätt, även då VD talar 

direkt ner till lägre organisatoriska nivåer, vilket är en utmaning då detta ställer krav på ett 

fungerande kommunikationssystem mellan VD och de lägre organisatoriska nivåerna. 

 

På ledningsnivå finner vi utifrån de ovan beskrivna utmaningarna med strategisk linjering, ett 

antal utmaningar med att se till att prestationsmätningen bidrar till den strategiska linjeringen. 

 

Prestationsmätning som är linjerad med företagsstrategin fungerar som kommunikationskanal, 

ger delad förståelse och uppmuntrar till beteende i överensstämmelse med strategin. 

Prestationsmätning kan alltså bidra till den strategiska linjeringen då den är linjerad med 

företagsstrategin. Den stora utmaning vi finner på ledningsnivå i att upprätthålla linjering 

mellan prestationsmätning och företagsstrategi är att ständigt ompröva prestationsmåttens 

relevans genom att diskutera prestationsmåtten även då detta kan vara obekvämt för chefer 

som ansvarar för ett dåligt presterande område. Detta ställer krav på en öppen dialog för att 

ständigt ompröva prestationsmätningens relevans. I det studerade företaget bestäms 

prestationsmått centralt, vilket ställer krav på att de som väljer och formulerar 

prestationsmåtten förstår vilka komponenter och processer som bidrar till de strategiska mål 

som företaget vill uppnå och följa.  

 
7.3 Nivå 2 - operativ nivå 
På operativ nivå finner vi andra typer av utmaningar i att upprätthålla strategisk linjering. 

 

Den generella oförmågan hos individer att vilja förändras är ett problem som kan leda till att 

strategiska förändringar inte kan implementeras korrekt, vilket ger en utmaning i att lyckas 

skapa incitament för att driva igenom förändringar hos individerna. Att skapa och upprätthålla 

närhet mellan olika chefer och organisatoriska nivåer i organisationen, är en utmaning för att 

kommunikation och spridning av strategiska beslut ska fungera på ett bra sätt. På operativ 

nivå finns också en utmaning i att se till att operativa chefer har tid och resurser till att 

prioritera strategiskt arbete och ledarskap, för att sprida strategiska beslut och förändringar till 

de anställda och motivera de anställda till att nå de uppsatta målen.  

 

På operativ nivå finner vi utifrån de ovan beskrivna utmaningarna med strategisk linjering, ett 

antal utmaningar med att se till att prestationsmätningen bidrar till den strategiska linjeringen. 
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I det studerade företaget bestäms prestationsmått centralt, vilket medför att problematiken på 

operativ nivå inte består i att välja rätt prestationsmått, utan i att se till att mätningarna följs 

upp och diskuteras bland samtliga medarbetare. Tiden är här ett stort problem, då operativa 

chefer som arbetar i driften riskerar att inte hinna med att följa upp de mätningar som görs. 

Om inte prestationsmätningarna och hur väl individerna når de uppsatta målen diskuteras och 

följs upp, riskerar företaget att inte ledas mot de strategiska målen, vilket innebär en utmaning 

i att förse operativa chefer med tid, resurser och verktyg för att kunna följa upp 

prestationsmätningarna, leda sina anställda mot de strategiska målen och påverka 

prestationsmätningarnas resultat. En annan viktig utmaning för att strategiska förändringar ska 

implementeras korrekt och strategisk linjering upprätthållas är att utifrån 

prestationsmätningen skapa incitament till att implementera strategiska förändringar som 

gynnar såväl individen som organisationen i stort. 

 

Denna studie har identifierat ett antal utmaningar på olika organisatoriska nivåer angående att 

upprätthålla strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning, och bidragit till förståelsen 

kring prestationsmätningens roll i strategisk linjering genom att lokalisera och belysa olika 

problemområden. Förståelse kring de praktiska utmaningar och problemområden som kan 

finnas, kan ge organisationer medvetenhet om detta, vilket kan hjälpa dem att hitta rätt 

lösningar för just deras organisation.  

 

7.4 Undersökningens generaliserbarhet och begränsningar 
Denna studie undersöker en organisation med fokus på två olika nivåer i organisationen, och 

empirin har samlats in genom intervjuer med tre personer på olika nivåer inom samma 

organisation. Vi har inte haft möjlighet att intervjua samtliga personer inom den funktion vi 

tittat närmare på, vilket hade gett en mer heltäckande bild av problematiken med linjering på 

olika nivåer. Vår studie innefattar ett företag, där vi har funnit ett antal utmaningar med att 

upprätthålla prestationsmätning som stödjer den strategiska linjeringen, vilket främst visar 

problematiken i detta företag, men kan också visa på problem som är mer generella för 

liknande företag. Detta kräver vidare studier på flera företag för att kunna dra mer generella 

slutsatser.  

 

De slutsatser som dragit i denna studie bygger till stor del på respondenternas svar vid 

intervjuerna vid ett tillfälle, vilket begränsar förståelsen för hur företagets processer fungerar i 
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praktiken. De semistrukturerade kvalitativa intervjuer vi genomfört, och de öppna frågor som 

ställts, har inneburit ett behov av att tolka respondenternas svar, vilket innebär en risk för 

subjektiva tolkningar.  

 

Denna studie syftar främst att göra en övergripande identifiering av de utmaningar som finns 

med att upprätthålla strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning. Därför blir denna 

studie ett första steg kring de praktiska utmaningar vi funnit.  
 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie finner vi flera möjligheter till fortsatt forskning kring processerna och 

utmaningarna med att upprätthålla strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning.  

 

Eftersom denna studie främst på ett översiktligt plan identifierat utmaningar kring 

upprätthållandet av strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning, krävs vidare 

undersökningar som studerar dessa utmaningar utifrån teori som kopplar an till utmaningarnas 

område, för att studera och möjligtvis lösa problematiken kring dessa utmaningar.  En stor del 

av de slutsatser vi funnit angående problematiken med strategisk linjering är kommunikation 

mellan olika parter och nivåer i organisationen. För att studera denna problematik och 

prestationsmätningen roll som kommunikationsverktyg behövs undersökningar kring denna 

problematik utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv.   

 

I vår studie studeras säljfunktionen i en organisation och därför finns vi det intressant att 

undersöka andra typer av funktioner inom olika företag för att se mer funktionsspecifika 

utmaningar.  

 

Även större studier kan utföras för att jämföra olika typer av företag och branscher angående 

prestationsmätningens roll i strategisk linjering. En annan intressant möjlighet till vidare 

studier är att studera de lägsta organisatoriska nivåerna inom olika organisationer, för att titta 

närmare på hur operativa chefer agerar för att få sina medarbetare att handla och agera i 

överensstämmelse med strategin, samt arbetet med att mäta och följa upp prestation, vilket 

kan ge ännu mer djupgående kunskap om problematiken i denna lägsta organisationsnivå. De 

utmaningar och problemområden vi funnit i vår undersökning behöver studeras på flera 

företag för att se om de problemområden vi funnit gäller mer generellt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 -Frågor till Finansdirektören på Apoteket AB 
 

Introducerande frågor: 

Namn?  

Position? 

Anställd sedan?  

Nuvarande position sedan?  

Kort beskrivning av ditt arbete? 

 

Generella frågor: 

Hur ser eran organisation ut idag?  

Vilka olika nivåer finns det?  

 Vilka är de olika funktionerna och vilka operativa processen finns inom dessa?  

Vad var huvudsyftet med er organisationsförändring 2014? 

Hur lång tid tog omställningen av organisationen 2014? 

Ni säger att ni vill bli mer flexibla på er lokala marknad, kan du utveckla? 

 

Strategi: 

Använder ni er av några specifika modeller/verktyg för att implementera strategier?  

Vilka är de strategiska målen på de olika nivåerna inom företaget?  

 -Finns det olika strategiska mål på olika nivåer?  

Vilka är strategierna för att nå dessa mål? 

Vilka är ansvariga för formuleringen av dessa?  

Hur bestäms strategiska mål?  

Hur implementeras strategin till dessa mål?  

Hur ofta ändras era strategier?  

Vilka faktorer är det som gör att era strategier ändras? 

Hur har er marknad påverkats av avregleringen?   

Hur påverkade avregleringen av monopol er strategi?  

Hur kommunicerar ni ut strategiska förändringar och mål inom företaget?  

-Finns där några svårigheter med att sprida strategin neråt i organisationen? 
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-Finns det några svårigheter med att få feedback nerifrån om hur väl strategierna 

fungerar?  

Anser du att det är viktigt att den strategiska inriktningen på olika nivåer i 
organisationen är i linje med varandra?  

 
Vad tror du följderna blir om så inte är fallet? 

 

Prestationsmätning: 

Vilka prestationsmått mäter ni?  

Finns det olika prestationsmått på olika nivåer inom företaget?  

I vilket ändamål mäts dessa?  

Hur mäts de? 

Vem/vilka ansvarar för mätningarna? 

Hur involveras de anställda i mätningarna? 

Hur vet ni att dessa mått är lämpliga?  

Vad får er att ompröva måttens relevans?  

Hur ofta sker dessa omprövningar?  

Vad gör ni om något mått visar sig vara irrelevant?  

Vilka är de mest avgörande faktorerna för att ni ska ändra något mått? 

Har ni prestationsmått som ni anser inte längre är särskilt relevanta? Om ja, varför? 

Används datan från prestationsmätningen till något annat mer än till att se hur väl företaget 

presterar? Till några externa parter?  

Hur har prestationsmätningen förändrats sedan avregleringen?  
 

Prestationsmätning kopplat till Strategi: 

Problematiken 

Anser du att det är viktigt med prestationsmätningen är i linje med strategin? 

Vad skulle konsekvenserna bli om prestationsmätning inte var i linje med strategi?  

Är det alltid nödvändigt att se till att dessa är i linje? Varför, varför inte?  

Kan du identifiera och ge exempel på situationer då det särskilt viktigt att prestationsmätning 

och strategi är i linje? 

Finns det situationer där det är bättre att prestationsmätning och strategi inte är i linje? 

 

Bedömning av överensstämmelse mellan prestationsmått och strategi 

Hur vet ni om prestationsmätningen stödjer och är i linje med strategin?  
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Hur kan ni bedöma graden av överensstämmelsen mellan dessa? 

Jobbar ni aktivt med att se till så att prestationsmätningen stödjer och är i linje med strategin? 

Vilka faktorer påverkar behovet av att se över överensstämmelsen mellan 

prestationsmätningen och strategin?  
 

Skapande och underhåll av överensstämmelse mellan prestationsmätning och strategi 

Har det hänt att prestationsmätningen och strategin inte är i överensstämmelse, i linje? 

Om ja: 

 Är strategin eller prestationsmätningen oftast orsaken till att det inte längre är i linje 

med varandra? 

 Vilka faktorer har gjort att prestationsmått går från att vara i linje med strategin till att 

inte längre vara det? 

 Hur hanterade ni denna situation? 

Hur anser du att man kan upprätthålla överrensstämmelse över tid?  

 -Vad är det svåraste med detta?  
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Bilaga 2- Frågor till Apotekschefen på Apoteket AB 
 

Introducerande frågor: 

Namn? 

Position?  

Anställd sedan?  

Nuvarande position sedan?  

Kort beskrivning av ditt arbete?  
 

Strategi 

Är du medveten om Apoteket ABs övergripande strategiska mål och strategierna för att nå 

dessa?  

-Om ja, vilka?  

Har ni andra/flera strategiska mål på “lokalnivå”?  

Hur ofta ändras era strategier?  

Vilka faktorer är det som gör att era strategier ändras?  

Hur upplever du kommunikationen med företagsledningen gällande strategi?  

Upplever du att du har möjlighet att påverka strategiska beslut på både lokal och övergripande 

nivå?  

 -Om nej, varför inte? Ibland, man blir lyssnad på men inte alltid det går genom, 

men en bra organisation, nära till sin chef 

Hur upplever du att konkurrensen har förändrats under din tid som butikschef? 

Vilka förändringar har detta lett till hos er? 

Hur har det påverkat er strategi? 

Anser du att det är viktigt att den strategiska inriktningen på olika nivåer i organisationen är i 
linje med varandra?  
 
Vad tror du följderna blir om så inte är fallet? 

 

Prestationsmått 

Är du medveten om de prestationsmått som används inom Apoteket AB i stort?  

Vilka prestationsmått mäts på ert apotek? 

 -Vilken slags data rapporterar ni tillbaka till central nivå?   

 -På vilket sätt, och hur ofta?  
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Vem/Vilka ansvarar för mätningar?  

Hur involveras de anställda i mätningarna? 

Vem bestämmer vad som ska mätas? 

Vet du om mätningarna har förändrats sedan avregleringen? 

Anser du att medarbetarbonusen skapar incitament? Hur? 

Känner du att du har verktyg för att påverka de saker som mäts? 

 

Prestationsmätning kopplat till strategi 

Anser du att det är viktigt att prestationsmätningen är i linje med strategin? 

 -Motivera.  

Arbetar ni aktivt på lokalnivå med att ha prestationsmätning i linje med strategin? Hur? 

Vad tror du är de största utmaningarna i att få hela organisationen att gå åt rätt håll (mot en 

strategisk inriktning)?  

Om man bryter ner organisationen från VD till den anställda, i vilket steg tror du det är 

svårast att se till att det står i linje hela vägen? 

På vilket sätt tycker du att ledningen söker feedback om hur det går för er? 
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Bilaga 3- Frågor till Medarbetaren på Apoteket AB 
 

Introducerande frågor: 

Namn?  

Position?  

Anställd sedan?  

Nuvarande position sedan?  

Kort beskrivning av ditt arbete? 

Vad heter ert Apotek/vart ligger det? 

 

Strategi 

Är du medveten om Apoteket ABs övergripande strategiska mål och strategier?  

 -Om ja, vilka?  

Har ni andra/flera strategiska mål på “lokalnivå”?  

Hur ofta ändras era strategier? 

Vilka faktorer är det som gör att era strategier ändras?  

Hur upplever du kommunikationen med företagsledningen gällande strategi? 

Hur upplever du kommunikationen med din chef angående strategi?  

Upplever du att du har möjlighet att påverka strategiska beslut på både lokal och övergripande 

nivå?  

 -Om nej, varför inte?  

Hur upplever du att konkurrensen har förändrats under din tid som anställd? 

Vilka förändringar har detta lett till hos er? 

Hur har det påverkat er strategi? 

 

Prestationsmått 

Är du medveten om de prestationsmått som används inom Apoteket AB i stort?  

Vilka prestationsmått mäts på ert apotek? 

 -Vilken slags data rapporterar ni tillbaka till central nivå?   

 -På vilket sätt, och hur ofta?  

Vem/Vilka ansvarar för mätningar?  

Hur involveras ni anställda i mätningarna? 

Känner du att du har verktyg för att påverka de saker som mäts? 
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Prestationsmätning kopplat till strategi 

Anser du att det är viktigt att prestationsmätningen är i linje med strategin? 

 -Motivera.  

Arbetar ni aktivt på lokalnivå med att ha prestationsmätning i linje med strategin?  

Vad tror du är de största utmaningarna i att få hela organisationen att gå åt rätt håll (mot en 

strategisk inriktning)?  

Om man bryter ner organisationen från VD till den anställda, i vilket steg tror du det är 

svårast att se till att det står i linje hela vägen? 

 

 


