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Förord 

Denna kandidatuppsats har framställts efter studier på ekonomprogrammet vid Blekinge 

Tekniska Högskola. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Björn Ljunggren vars 

handledning och konstruktiva kritik har hjälpt oss längs vägen. 

Vi vill även tacka de butikschefer som ställt upp på intervjuer. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra studien.  
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Abstrakt 

Titel:  Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln 

Författare:  Daniel Blom & Robin Gunnarsson 

Handledare:  Björn Ljunggren 

Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte: Syftet med vår studie är att kartlägga användningen av icke-

finansiella mått inom dagligvaruhandeln för att analysera vilka 

effekter icke-finansiell prestationsmätning har på företagens 

ekonomistyrning. 

 Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Vi har intervjuat 

tre butikschefer för att få en övergripande bild av företagens 

ekonomistyrning och användningen av icke-finansiella mått.  

Resultat: Samtliga undersökta butiker använder sig av icke-finansiella mått 

men i olika utsträckning och på olika nivåer. Dessa mått hänförs 

till relationen gentemot kunder, medarbetare och miljö. De icke-

finansiella måtten har fått ett allt större utrymme inom butikerna 

under de senaste åren. I samband med införandet av icke-

finansiella mått uppstår ökat fokus inom det område måtten avser. 

Användningen av icke-finansiella mått har för studiens butiker fått 

effekten att styrningen blir mer kund- och medarbetarinriktad.  
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Abstract 

Title:  Non-financial measurement in the grocery 

Authors:   Daniel Blom & Robin Gunnarsson 

Supervisor:   Björn Ljunggren 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

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

Purpose: The aim of our study is to identify the use of non-financial 

measurement in the retail sector to analyze what effects non-

financial performance measurement has on companies’ financial 

management. 

Method: In this study we used a qualitative approach. We have interviewed 

three store managers to get an overall picture of companies’ 

financial management and the use of non-financial measurements.  

Results:  All of the studied stores employ non-financial measures but in 

varying degrees and at different levels. These measures assigned to 

the relationship with customers, employees and the environment. 

The non-financial measures have been given a major concern of 

the stores in recent years. In connection with the introduction of 

non-financial measures occurs more focus in the area the measures 

indicate. The uses of non-financial measures have of the study 

stores had the effect that control becomes more customer and 

employee focused.  
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för olika författares syn på vikten av icke-finansiell 

prestationsmätning. Detta ger en introduktion och bakgrund till ämnet som är ämnat att skapa 

förståelse hos läsaren. Vi kommer att redogöra för valet av ämne samt föra en problemdiskussion som 

utmynnar i ett syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Prestationsmätning är centralt inom ekonomistyrningen och traditionellt sett har finansiella 

prestationsmått dominerat men under de senaste decennierna har intresset för icke-finansiella 

mått ökat. Företagen har blivit alltmer intresserade av att exempelvis veta vad deras kunder 

anser och hur väl personalen trivs med sitt arbete eftersom de tror att förbättringar av dessa 

aspekter gynnar företaget. Mätningarna av icke-finansiella faktorer har ökat eftersom det finns 

ett större intresse för förändringar i icke-finansiella mått än tidigare.1 

Mätningar av finansiella prestationer såsom exempelvis resultat, lönsamhet, försäljning och 

kostnader dominerar i praktiken men som ovan nämnt har intresset för icke-finansiella 

prestationsmått ökat stort under senare år. De flesta förklaringarna kring varför intresset för 

icke-finansiella mått har ökat är knutna till upplevda svagheter med de klassiska finansiella 

måtten. Några av dessa förklaringar är följande2: 

� Användandet av finansiella mått fokuserar alltför stark på redan inträffade händelser. 

� Finansiella mått ger för lite information om vad som skapar framtida värde för 

företaget. 

� Finansiella mått inkluderar inte aspekter på företagets agerande gentemot exempelvis 

kunder, leverantörer och anställda. 

� Finansiella mått ger för lite information om hur strategiska målsättningar ska kunna 

uppnås. 

                                                             
1 Ittner, C., Larcker, D. (2003). Coming up short on non financial performance measurement, Harvard Business 
Review, 81(11), 88-95. 
2 Ittner, C., Larcker, D. (1998). Innovations in performance measurement: trends and research implications, 
Journal of management accounting research, 10, 205-238. 
Kaplan, R., Norton, D., (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action, Harvard business 
school press, Boston, MA. 
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� Finansiella mått kan uppfattas som svåra för företagets anställda att förstå och det kan 

vara svårt att relatera måtten till sitt eget arbete. 

1.2 Problemdiskussion 
Den traditionella ekonomistyrningen har under de senaste decennierna fått utstå en hel del 

kritik eftersom den inte anses hänga med i de förhållanden som råder på marknaderna idag.3 

Kritiken består i huvudsak av att den traditionella ekonomistyrningen fokuserar för mycket på 

finansiella mått och det kan leda till ett alltför kortsiktigt tänkande. Att lägga alltför stor vikt 

vid exempelvis budgeten, som är ett av den traditionella ekonomistyrningens mest klassiska 

verktyg kan i längden få konsekvensen att företaget inte klarar konkurrensen. Det grundar sig 

i att de finansiella måtten i många fall återspeglar det som redan har inträffat och inte vad som 

skapar framtida värde.4  

Redan i början av 1990-talet utvecklades det balanserade styrkortet som en följd av alltför 

stort fokus på enbart de finansiella måtten. Det balanserade styrkortet innehåller såväl 

finansiella som icke-finansiella mått. Författarna till det balanserade styrkortet argumenterade 

för att de finansiella måtten fokuserar allför starkt på redan inträffade händelser samt ger för 

lite information om vad som skapar framtida värde och hur strategiska målsättningar ska 

uppnås. Genom att komplettera de finansiella måtten med relevanta icke-finansiella mått blir 

det lättare att styra mot företagets långsikta mål och visioner.5 

Även Lindvall är av uppfattningen att den traditionella ekonomistyrningen inte är tillräcklig 

för många av dagens företag. Lindvall talar om den omfattande utveckling som har skett av 

företagens styrning under de senaste åren och benämner denna nya typ av styrning för modern 

verksamhetsstyrning.6 Denna utveckling har enligt Lindvall delvis pådrivits av den ökande 

globaliseringen, utvecklingen av ny informationsteknik samt framväxten av kunskapsföretag 

där de materiella tingen inte är företagets viktigaste resurs. Att mäta icke-finansiella mått som 

är relevanta för den verksamhet ett specifikt företag bedriver och styrning med hjälp av ett 

balanserat styrkort faller inom ramen för begreppet modern verksamhetsstyrning.7 

Konkurrensen inom dagligvaruhandeln har ökat rejält under de senaste årtiondena. Tidigare 

var det ett fåtal stora aktörer som dominerade marknaden men i och med den ökande 
                                                             
3 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M., (2001). Balanced Scorecard – i svensk praktik, Liber AB, Malmö 
4 Ittner,C., Larcker, D. (1998) 
5 Kaplan, R., Norton, D. (1996)  
6 Lindvall, J. (2001). Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
Studentlitteratur, Lund  
7 Ibid 



Daniel Blom  Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln 
Robin Gunnarsson 

10 
 

globaliseringen har konkurrensen ökat ytterligare eftersom flera utländska lågprisaktörer har 

tagit sig in på den svenska marknaden.8 För att klara den allt tuffare konkurrensen måste 

företagen bli ännu effektivare och urskilja sig från de andra aktörerna på något vis.9 

Marku & Persson genomförde 2006 en studie av fem butiker inom de fem största 

dagligvaruhandelkedjorna i Sverige med syftet att beskriva och analysera ekonomistyrningen 

inom dessa. Studien visade att samtliga undersökta företag använde sig av det traditionella 

styrmedlet budget eftersom det ansågs vara ett bra verktyg för i huvudsak planering, 

ansvarsfördelning och samordning men styrmedlet användes även i vissa avseenden även för 

motivation och kommunikation.  Samtliga kedjor mätte branschspecifika nyckeltal som i 

huvudsak var av finansiell karaktär men endast en av de fem undersökta kedjorna använde sig 

av icke-finansiell prestationsmätning och det var nyligen utvecklat. Författarna menar att 

dagligvaruhandeln i huvudsak styrs väldigt traditionellt sett ur ett ekonomistyrningsperspektiv 

jämfört med andra branscher eftersom studien visar att budgeten är väldigt central och att 

fokus ligger på de finansiella måtten. Dock visar studien tendenser på att icke-finansiell 

prestationsmätning är något som är under utveckling och på gång i större omfattning även 

inom dagligvaruhandeln.10   

Även i en studie gjord av Jönsson och Ohlsson från 2004 konstateras att ekonomistyrningen 

inom dagligvaruhandeln i huvudsak styrs väldigt traditionellt och att användningen av icke-

finansiella mått är begränsad. Endast en av tre undersökta kedjor använde sig av någon form 

av icke-finansiella mått och då var det endast en mindre mängd mått som berörde 

kundnöjdhet och hur väl medarbetarna trivdes.11 

De finansiella måtten återspeglar det som redan hänt medan de icke-finansiella måtten och 

påverkan av dessa exempelvis andelen nöjda kunder inte mäts i kronor och ören men andelen 

nöjda kunder påverkar troligtvis de finansiella måtten på sikt. Genom att mäta icke-finansiella 

mått som andelen nöjda kunder lägger företaget fokus på förbättrade relationer gentemot 

kunderna vilket kan bidra till att företaget klarar den allt tuffare konkurrensen på marknaden. 

12 

                                                             
8 http://detaljhandel.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=89 Hämtad: 110515 
9 Ibid 
10 Marku, V., Persson, P-H. (2006). Dagligvaruhandelns ekonomistyrning, Magisteruppsats, Lunds Universitet 
11 Jönsson, A., Ohlsson, J. (2004). Ekonomistyrning i dagligvaruhandeln, Magisteruppsats, Lunds Universitet 
12 Kaplan, R., Norton, D. (1996) 



Daniel Blom  Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln 
Robin Gunnarsson 

11 
 

Eftersom ett företag eftersträvar att vara så pass lönsamt som möjligt borde det vara av stort 

intresse att veta vad det är som ligger till grund för att skapa lönsamhet. Företag mäter som 

ovan nämnt en rad olika saker i varierande omfattning, både finansiella och icke-finansiella 

mått. Vi är intresserade av de icke-finansiella mått som företagen inom dagligvaruhandeln 

använder sig av och har för avsikt att kartlägga användningen av dessa samt analysera 

eventuella effekter på företagens ekonomistyrning till följd av icke-finansiell 

prestationsmätning.  

Med hänsyn till ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande frågor vi vill besvara 

med vår uppsats: 

� Hur ser den icke-finansiella prestationsmätningen ut inom dagligvaruhandeln? 

� Skiljer sig användningen av icke-finansiella mått mellan de olika kedjorna? 

� Vilka effekter har icke-finansiell prestationsmätning på ekonomistyrningen i stort? 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att kartlägga användningen av icke-finansiella mått inom 

dagligvaruhandeln för att analysera vilka effekter icke-finansiell prestationsmätning har på 

företagens ekonomistyrning. 
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2. Metod 
 

I det här kapitlet kommer vårt tillvägagångssätt att beskrivas och motiveras. Läsaren får en inblick i 

hur vi har gått till väga vid metodval. 

 

2.1 Urval 
I vår studie ville vi ha närhet till det vi studerade och använde oss därför av en kvalitativ 

ansats. Kvalitativa metoder inriktar sig på att få en djupare förståelse av problemet som 

studeras och för att beskriva helheten som problemet inryms i.13 En kvantitativ undersökning 

med fler undersökta företag hade visserligen ökat generaliserbarheten men risken hade varit 

att vi inte hade fått den djupa förståelsen som var önskvärd för att kunna göra en tillförlitlig 

analys.14 I vår studie valde vi först bransch för att sedan välja ut företag och slutligen 

respondenter.   

2.1.1 Val av bransch 

I vår studie har dagligvarubranschen valts. Anledningen till att vi valde dagligvarubranschen 

är att tidigare forskning visade att styrningen i branschen fortfarande var väldigt traditionell 

men att icke-finansiella mått var på väg in i branschen, detta bekräftas av Marku & Persson 

(2006). Vi var intresserade av att undersöka om branschen fortfarande såg likadan ut eller om 

det hade skett någon större förändring under de senaste åren. 

2.1.2 Val av företag 

Vår studie är inriktad på tre av de fyra största dagligvarubutikerna som är verksamma i 

Karlskrona. Ica Maxi, Coop Extra och Willys är företagen som ligger till grund för vår 

undersökning och de representerar de tre största dagligvarukedjorna som är verksamma på 

den svenska marknaden. Från början var tanken att även City Gross som är en del av den 

fjärde största dagligvarukedjan skulle deltagit men av olika anledningar uteblev deras 

medverkan. Vi anser ändå att de företag som deltog i studien representerade en så pass stor 

del av dagligvarumarknaden i det undersökta området att det var fullt tillräckligt för att få en 

djup men ändå övergripande bild över användandet av icke-finansiella mått inom 

dagligvaruhandeln i Karlskrona. 
                                                             
13 Holme, I., Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund 
14 Bryman, A. (1997). Kvalitet och kvantitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund 
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2.1.3 Val av respondenter 

För att få en djup inblick i företagens verksamhet valde vi att intervjua butikscheferna på de 

olika företagen. Detta med anledning av att vi ansåg att det var nödvändigt att intervjua en 

person som har en helhetsbild av företaget. Eftersom det ofta är butikscheferna som styr 

verksamheten har de ett övergripande ansvar och är väl insatta i vilka mått företaget använder 

sig av.  

2.1.4 Fallstudie 

Vi har valt att använda oss av fallstudiemetoden för att samla in information om hur företagen 

inom dagligvaruhandeln använder sig av icke-finansiella mått och vilka eventuella effekter 

användningen av dessa mått har på styrningen i stort. Fallstudier används vanligtvis för att på 

ett djupare sätt studera verkligheten och därför passade just fallstudiemetoden vårt arbete. 

Efter valet av undersökningsmetod tillkom ytterligare val gällande antalet fall som skulle 

studeras. När det gäller fallstudier lyfts emellanåt problemet avseende generaliserbarhet fram. 

Antalet fall och vilka fall som används är av högsta grad intressant för dess trovärdighet.15 Vi 

var tvungna att göra en avvägning av vad som skulle vara mest lämpligt för vår studie och 

beslöt oss således för att använda oss av fler än ett fall. Beslutet grundade sig i att vi ville 

möjliggöra jämförelser mellan olika kedjor samt gentemot tidigare studier avseende den 

svenska dagligvaruhandelns ekonomistyrning och användningen av icke-finansiella mått. 

Valet av tre fall ansåg vi vara rimligt för att både få ett djup och en bredd av information som 

underlag för vårt kommande analysarbete. Om undersökningen hade genomförts med endast 

ett fallföretag är vi av uppfattningen att resultatet hade blivit svårare att jämföra med tidigare 

forskning och det hade även minskat möjligheten till generaliseringar.  

2.2 Datainsamling 
De data som har samlats in kan kategoriseras som antingen primärdata eller sekundärdata. 

Primärdata är de data som forskaren själv har tagit fram genom t.ex. en studie och 

sekundärdata är data som någon annan tidigare har bearbetat16 och kan vara t.ex. 

vetenskapliga arbeten och avhandlingar.17 I vår studie har både primärdata som sekundärdata 

använts. 

                                                             
15 Bryman, A. (1997) 
16 Gustavsson, B. (1998). Metod: Grundad teori för ekonomer – att navigera i empirins farvatten, Academia 
Adacta, Lund 
17 Ejvegård, R. (2007). Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
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2.2.1 Primärdata 

De primärdata som vi använt oss av grundar sig på de intervjuer vi har genomfört med 

butikschefen i respektive butik. Datainsamlingen har skett på ett sådant vis att studiens 

frågeställning har legat till grund för de frågor som i huvudsak behandlats under intervjuerna. 

Viss primärdata har samlats in efter intervjutillfällena i de fall då något var oklart eller 

behövde förtydligas.   

2.2.2 Sekundärdata 

Vi har använt oss av sekundärdata som faller inom ramen för ekonomistyrning och även tagit 

del av källor som rör den svenska dagligvaruhandeln. De sekundärdata som vi använt oss av 

är vetenskapliga artiklar, litteratur och hemsidor.  

För att få fram sekundärdata till vår teori har vi sökt relevant litteratur på BTH:s biblioteket, 

Karlskrona Bibliotek och Libris. För att finna relevanta, beskrivande och ämnesspecifika 

vetenskapliga artiklar har vi sökt i databaserna Business Source Premier och Google Scholar. 

De sökord vi främst använt oss av är; financial performance measurement, performance 

measurement och non financial measurement. Vi har även via respektive företags hemsidor 

hämtat information som vi ansett vara relevant för studien. 

2.3 Intervjuer 
Grad av standardisering samt grad av strukturering är två vikiga aspekter som bör beaktas vid 

informationsinsamling i samband med intervjuer. Intervjuerna som genomförts är att beteckna 

som semistrukturerade och med en låg grad av standardisering vilket innebär att vi gav 

respondenterna utrymme att utveckla sina svar och inte låste intervjun till ett antal frågor i 

förutbestämd ordning. Vid semistrukturerade intervjuer är ämnet som ska behandlas 

förutbestämt men de frågor som ska behandlas kan ställas i olika ordning och anpassas utefter 

hur intervjun fortlöper.18 Anledningen till valet av intervjumetod var att vi ville skapa en 

dialog med respondenterna för att respondenternas egna uppfattningar och synpunkter skulle 

bli resultatet av intervjun. Vår uppfattning är att det hade varit svårt att komma företagen på 

djupet avseende dess ekonomistyrning och icke-finansiella mått om vi hade följt ett 

frågeformulär till punkt och prickar och inte gav respondenterna utrymme att utveckla sina 

svar.  

                                                             
18 Holme, I., Solvang, B. (1997) 
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Inför varje intervju har varje butikschef fått några grundläggande frågor inom det ämne vi 

önskade studera. Detta för att butikscheferna skulle veta mer konkret vad uppsatsen handlade 

om. Själva intervjuerna har varit som ett vanligt samtal och vi har låtit butikscheferna berätta 

om de delar som de uppfattar som viktigast för företagens verksamhet. Under intervjuerna har 

vi antecknat för att lättare komma ihåg vad vi hade diskuterat. Den av oss som inte 

antecknade höll samtalet flytande och ställde vid behov följdfrågor.  

Vi har under intervjuerna förklarat begrepp om det fanns några otydligheter angående 

frågorna för att butikscheferna skulle förstå vad för fråga de svarade på. Följdfrågorna som vi 

ställde var inte ledande utan istället uppbyggda så att de skulle vidareutveckla sina svar. Detta 

har vi gjort för att undersökningspersonernas egna uppfattningar ska vara resultatet av 

intervjuerna och för att de själva delvis ska få styra utvecklingen av intervjun. 

Intervjuerna har genomförts i respektive butik och eventuella oklarheter som uppkommit efter 

intervjutillfället har vi sökt svar på genom kontakt via e-post och telefon. 

2.4 Trovärdighet 
Syftet med en kvalitativ studie är att forskaren ska få en bättre förståelse av vissa faktorer och 

då kommer inte den statistiska representativiteten i fokus som det gör i en kvantitativ studie. 

Problemet att få valid information är mindre i dessa kvalitativa studier än i kvantitativa 

studier. I en kvalitativ studie finns det en större närhet till det vi studerar. Det ger dessutom 

respondenten möjlighet att själv kunna styra sin medverkan. Närheten kan dock ge problem 

om respondenten försöker leva upp till förväntningar som forskaren har. Respondenten 

kanske beter sig på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig och inte agerar på det sätt de 

annars skulle ha gjort.19 

Vi har som tidigare nämnt låtit butikscheferna få styra stora delar av intervjuerna själva och vi 

har utgått från de grundläggande frågorna som vi bifogat till butikscheferna innan 

intervjuerna. Med samtliga respondenter har vi fått bra kontakt och kunnat prata väldigt fritt. 

Vi har inte upplevt att de intervjuade har försökt förmedla något enbart för att det ska vara 

intressant för oss utan vi har istället använt oss av följdfrågor om det var något vi kände att 

respondenterna kunde gå in lite djupare på. Med anledning av detta anser vi att vår studie har 

valid information och att trovärdigheten styrks av de intervjuade butikscheferna.  

 

                                                             
19 Holme, I., Solvang, B. (1997) 
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3. Teori 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur den svenska detalj- och dagligvaruhandeln ser ut med 

dess olika aktörer. Vidare beskrivs för arbetet relevant teori som faller inom ämnet ekonomistyrning. 

  

3.1 Detaljhandel  
Med begreppet detaljhandel avses den slags försäljning av varor som sker till privata hushåll 

och enskilda konsumenter.20 All handel som sker via affärsliknande försäljningsställen och 

där försäljningen sker direkt till konsument är att beteckna som detaljhandel.21 

I mitten av 1900-talet uppstod den moderna detaljhandeln i Sverige som innebar att företagen 

började organisera sig i kedjor med gemensamma koncept, inköp och logistik vilket ledde till 

minskade kostnader. Under senare delen av 1900-talet fortsatte denna utveckling av kedjor 

inom detaljhandeln och dessa kedjor växte sig allt större och starkare. I och med den ökade 

globaliseringen gjorde även utländska aktörer entré på den svenska marknaden vilket gjorde 

konkurrensen ännu hårdare.22  

En av de senaste trenderna inom detaljhandeln är att stora kedjor med tydliga koncept tar 

marknadsandelar från de mindre aktörerna. De huvudsakliga orsakerna till detta är att de har 

effektiviserat inköp, logistik och marknadsföring. De mindre aktörerna kan inte dra nytta av 

samma stordriftsfördelar som en större kedja och får därmed svårt att hävda sig.  

En annan trend är att kedjorna väljer att etablera sig antingen i externa köpcentrum dit 

kunderna lätt kan ta sig med bil och där parkeringsmöjligheterna är goda eller i 

stadskärnornas bästa lägen.23 

Detaljhandel delas vanligtvis in i två kategorier, dagligvaror och specialvaror. Med 

dagligvaror avses de varor som konsumenter köper dagligen. Livsmedel är den dominerande 

dagligvaran men även varor såsom rengöringsprodukter, tobak, blommor och tidningar räknas 

                                                             
20 Rock, B. (1988). Handelns ekonomi , Studentlitteratur, Lund 
21 http://detaljhandel.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=89 Hämtad: 110508 
22 Ibid 
23 Ibid 
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till kategorin dagligvaror. Specialvaror är att beteckna som sällanköpsvaror och innefattar alla 

oätbara produkter bortsett från de varugrupper som faller inom ramen för dagligvaror.24 

3.1.1 Den svenska dagligvaruhandeln 

Det är de tre rikstäckande aktörerna Ica, Coop och Axfood som dominerar den svenska 

dagligvaruhandeln. I och med den ökande globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har 

flera utländska kedjor tagit sig in på den svenska marknaden, däribland lågpriskedjorna Lidl 

och Netto. Dessa lågpriskedjor har ökat sina marknadsdelar för varje år de varit verksamma 

på den svenska marknaden men är i jämförelse med de tre stora aktörerna Ica, Coop och 

Axfood fortfarande tämligen små.25 

 

 

Figur 1. Dagligvarukedjornas marknadsandelar jan – dec 2009. Källa: 

http://www.dlf.se/filer/Dagligvarukarta2009.pdf 

3.2 Ekonomistyrning 
Begreppet ekonomistyrning används flitigt inom företagsekonomin men det finns ingen 

entydig definition av begreppets innebörd. Olika författare förklarar begreppet på delvis olika 

                                                             
24 Rock, B. (1988) 
25 http://www.dlf.se/filer/Dagligvarukarta2009.pdf Hämtad: 110508 

Ica 50,3%

Coop 20,6%

Axfood 15,7%

Bergendahls 5,7%

Lidl 3,0%

Övriga 2,6% Netto 2,1% 
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sätt vilket kan skapa förvirring. Därför har vi för avsikt med detta kapitel att ge några olika 

författares syn på vad begrepp som styrning, ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 

innebär. 

3.2.1 Styrning 

Enligt Samuelsson syftar styrning till att nå de mål som satts upp för en verksamhet. Styrning 

kan ses som det arbete ledningen utför för att få organisationen att förstå företagets strategier 

som krävs för att nå de uppsatta målen. Samuelsson delar upp styrmedel i tre huvudsakliga 

kategorier: val av organisation och belöningssystem, formella styrmedel och mindre formella 

styrmedel. Samtliga delar måste enligt Samuelsson hänga ihop för att få en fungerande 

styrning.26 Enligt Anthony och Govindarajan består styrprocessen av en mängd olika 

aktiviteter exempelvis planering, samordning, kommunikation, utvärdering och 

beslutsfattande. 27 

Eftersom alla organisationer är olika och verkar i olika miljöer behöver de styras på olika sätt. 

Den specifika situation ett företag befinner sig i påverkar således styrningen. Enligt Lindvall 

måste företagets strategi, organisationsstruktur och styrsystem kopplas samman med 

företagets omgivning för att styrningen ska lyckas.28 

3.2.2 Ekonomistyrning 

Ax, Johansson och Kullvén väljer att definiera begreppet ekonomistyrning på två olika sätt 

beroende på om det är den traditionella eller den mer moderna ekonomistyrningen som avses. 

Med begreppet traditionell ekonomistyrning menar författarna att det är de klassiska 

styrmedlena såsom budgetar, produktkalkyler och internredovisningar som är i fokus. Vidare 

beskriver de att den traditionella ekonomistyrningen avser all planering och uppföljning som 

bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. 

Den modernare definitionen av ekonomistyrning ser till hela företagets verksamhet och avser 

avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare för att nå vissa mål.29 

                                                             
26 Samuelson, L. (2001) Controllerhandboken, Sveriges verkstadsindustrier, Stockholm 
27 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007). Management Control System, McGraw-Hill inc, Boston 
28 Lindvall, J. (2001) 
29 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2001). Den nya ekonomistyrningen, Liber ekonomi, Malmö 
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3.2.3 Kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 

Den traditionella ekonomistyrningen har fått utstå en hel del kritik under senare år eftersom 

den i huvudsak fokuserar på finansiella mål. Olve, Roy och Wetter förklarar 8 punkter med 

kritik mot den traditionella ekonomistyrningen:30 

� Ger missvisande information för beslutsfattande – Grunden för ett företags 

beslutsfattande utgörs av informationen om kostnader, intäkter och lönsamhet och 

dessa finansiella mått är resultatet av aktiviteter som redan inträffat. Denna 

information kan inte leda till ett agerande som stämmer överens med de strategiska 

målen. 

� Tar inte hänsyn till de krav som dagens organisation och strategi ställer – De 

finansiella måtten skapar falska signaler på verksamhetens lönsamhet och effektivitet. 

Företagen har fixerat sig vid mått i pengar istället för att se till mått som inte mäts i 

kronor och ören som exempelvis produktkvalitet, kundnöjdhet och leveranstid. 

� Uppmanar till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering - Den traditionella 

ekonomistyrningens hårda finansiella kontroll motverkar ett långsiktigt tänkande 

genom att exempelvis satsa mindre på FoU (forskning och utveckling) och inte 

genomföra stora investeringar. Den stora utmaningen är att få en balans mellan kort 

och lång sikt.  

� Är underordnad den externa redovisningens krav – Företagets intressenter vill ständigt 

ha information om hur företaget utvecklas för att kunna jämföra med andra 

investeringsalternativ. Genom att enbart se till de finansiella måtten kan intressenterna 

inte se verksamhetens utveckling på ett rättvist sätt.  

� Ger vilseledande information för kostnadsfördelning och investeringsstyrning – 

Traditionell kostnadskontroll analyserar inte varför en kostnad uppstår utan anges 

endast i belopp och kostnadsställe. Kostnaderna måste fördelas på ett annat sätt än den 

traditionella metoden, dvs genom schablonspåslag, exempelvis genom ABC-

kalkylering. 

� Levererar abstrakt information till de anställda – De anställda har svårt att se 

kopplingen mellan sitt handlande och de siffror som presenteras i olika kvartals- och 

månadsrapporter. Detta medför att de finansiella måtten saknar mening för 

organisationen och systemen blir komplicerade. 

                                                             
30 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
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� Ägnar föga uppmärksamhet åt omgivningen – Det externa perspektivet glöms bort och 

företagen prioriterar interna processer och finansiella nyckeltal. Det gör det svårt att 

tidigt upptäcka förändringar i branschen och det är även svårt att veta vart 

konkurrenterna befinner sig.  

� Kan ge missvisande information – Ledarna fokuserar på månads- och 

kvartalsrapporter vilket leder till ett kortsiktigt tänkande och ger vilseledande underlag 

i beslutssituationer.  

Till följd av den kritik som framförts mot den traditionella ekonomistyrningen som i 

huvudsak fokuserar på finansiella mål har även mål av icke-finansiell karaktär fått allt större 

plats.31 

3.2.4 Verksamhetsstyrning 

Många förknippar begreppet verksamhetsstyrning med ekonomistyrning. Det som skiljer 

dessa två syner av företagsstyrning är enligt Lantz att verksamhetsstyrning inte hänförs i lika 

stor utsträckning till finansiella mått och metoder som ekonomistyrningen. 

Verksamhetsstyrning har istället större fokus på icke-finansiella mått och metoder.32  

Enligt Lindvall är den traditionella ekonomistyrningen inte tillräcklig för att styra många av 

dagens företag. Till följd av den ökande globaliseringen, utvecklingen av ny 

informationsteknik samt framväxten av mer kunskapsintensiva företag har en ny typ av 

styrning uppstått som benämns modern verksamhetsstyrning. Icke-finansiell 

prestationsmätning och verktyg som det balanserade styrkortet faller inom denna nya kategori 

av styrning.33  

Vi anser liksom ovan nämnda författare att den traditionella ekonomistyrningen kan leda till 

ett alltför kortsiktigt tänkande och anser därför att en mer modern typ av styrning där icke-

finansiella mått har en central betydelse är viktigt för att möjliggöra skapandet av framtida 

värden. 

3.2.5 Detaljhandelns ekonomistyrning 

Företag inom den svenska handelsbranschen har i regel som största inkomstkälla sin 

försäljning av varor eller tjänster.34 De poster som är stora på kostnadssidan är bland annat 

                                                             
31 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2001) 
32 Lantz, B. (2003). Operativ verksamhetsstyrning, Studentlitteratur, Lund 
33 Lindvall, J. (2001) 
34 Rock, B. (1988) 
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lokal, personal och varuinköp. Företag inom handeln har vanligtvis som främsta målsättning 

att köpa in varor till så lågt pris som möjligt för att sedan sälja dem så dyrt som möjligt.35 

Mellan inköpspriset och det slutliga priset till konsumenterna finns det en marginal för att 

täcka företagens kostnader och även ge utrymme till vinst. Sett ur ett historiskt perspektiv har 

varupriset räknats som det vanligaste konkurrensmedlet inom handeln och stort fokus läggs på 

att maximera varuförsäljningen och minimera varukostnaderna.36  

3.3 Strategi 

3.3.1 Vision och affärsidé 

De flesta företag har en uttalad vision och affärsidé. En vision beskriver hur företaget vill att 

deras kunder ska uppfatta företaget och vart företaget vill befinna sig i framtiden. En affärsidé 

beskriver vad företaget ska ägna sig åt och innehåller ofta klargöranden om erbjudandet av en 

produkt eller tjänst, vem företaget vänder sig till och hur företaget skiljer sig från 

konkurrenterna. Innehållet i en affärsidé och dess omfattning kan skilja sig åt rejält beroende 

på vilket företag det gäller men övergripande kan det sägas att en affärsidé anger vad företaget 

ägnar sig åt eller hur det tjänar pengar. 37 

Enligt Roos, Krogh och Roos har en vision minst tre funktioner: 38 

Legitimerande - Företaget anger genom sin vision vilken roll företaget vill ha gentemot sin 

omgivning och de intressenter som finns. 

Ambition och fokus – En vision samlar ihop företagets samtliga framtidsmål och sätter 

ramarna för arbetet med företagets affärsidé och strategi. 

Identifikation och motivation – En vision är viktig i skapandet av motivation och engagemang 

hos företagets anställda eftersom de då vet vad de ska sträva mot. 

3.3.2 Olika strategier 

För att klara konkurrensen gäller det att ha en strategi som gör att företaget skiljer sig från 

konkurrenterna på något vis. Enligt Porter finns det tre olika strategier för långsiktig 

konkurrenskraft. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.39  

                                                             
35 Rock, B. (1988) 
36 Ibid 
37 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2001) 
38 Roos, G., von Krogh G., Roos, J. (1998).  Strategi, Studentlitteratur, Lund 
39 Porter, M. (1980). Competitive Strategy, New York: The Free Press  
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Kostnadsöverlägsenhet innebär att företaget strävar efter att vara så kostnadseffektiva 

gentemot sina konkurrenter som det är möjligt. Det krävs mycket arbete för att lyckas med 

denna strategi som innebär att företaget eftersträvar att utnyttja exempelvis sina anläggningar, 

personal och maskiner maximalt utan att kvalitén på produkter och service försämras. Syftet 

med att vara kostnadsöverlägsna är att kunna hålla ett lågt pris jämfört med konkurrenterna. 

Differentiering innebär att företaget försöker skilja sig gentemot konkurrenterna genom att ha 

exempelvis en särskild produkt eller tjänst. Syftet är att upprätthålla en hög grad av 

kundnöjdhet så att kunderna är lojala och återkommer. Studier visar att icke-finansiell 

prestationsmätning är vanligt förekommande inom de företag som använder sig av denna 

strategi eftersom informationen om kundernas behov och upplevelser är av hög betydelse.40 

Fokusering innebär att företaget riktar fokus mot ett visst segment på marknaden exempelvis 

en specifik kundgrupp, geografiskt område, produkt eller tjänst. Denna typ av strategi kan 

antingen vara baserad på kostnadsöverlägsenhet eller differentiering beroende på vad det 

aktuella segmentet efterfrågar. Fokusering lämpar sig bäst när kunderna har tydligt uttalade 

behov.  

Vi anser att det är viktigt för ett företag att ha en tydligt uttalad vision och affärsidé så att de 

har något att arbeta mot. Vi anser vidare att det är viktigt att samtliga medarbetare inom ett 

företag är medvetna om hur de ska nå visionen och övriga mål i form av de strategier som 

finns. 

3.4 Prestationsmätning 
Enligt Lebas handlar prestationsmätning inte enbart om tidigare resultat utan syftar även till 

att olika enheter även i framtiden kan utvärderas. Syftet med prestationsmätningen är att 

ledningen styr företaget i rätt riktning och försöker skapa så bra förutsättningar som möjligt 

inför framtiden41. De data ett företag mäter är ett utfall av vad som hänt i företaget och dessa 

data kan senare användas för att planera framtiden. Data om det förflutna blir till information 

först när de används i en beslutsmodell eller när det omvandlas till någon form av 

                                                             
40 Sandino, T. (2007).  Introducing the first management control systems: evidence from the retail sector. The 
Accountin Review,  82(1), 265-293 

41 Lebas, M. (1995). Performance measurement and performance management; International journal of 
production economics, 41, 23-35 
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förutsägande parameter som används i beslutsfattandet. Prestationer används för att nå 

uppställda mål som är specifika för företaget och situationen som företaget befinner sig i.  

I företag ägnas mycket tid åt att mäta olika aspekter på verksamheten som bedrivs. Företag 

mäter såväl finansiella som icke-finansiella mått för att få svar på exempelvis följande 

frågor42: 

� Var har vi varit? 

� Var är vi nu? 

� Vart vill vi nå? 

� Hur ska vi nå dit? 

� Hur vet vi att vi nått dit? 

Om ett företag inte mäter sina prestationer i form av olika nyckeltal kan det vara svårt att veta 

vart företaget befunnit sig, var det befinner sig nu och vad det ska uppnå. Företaget kan heller 

inte se hur de har nått dit de är och det kan då vara svårt att veta hur företaget ska förbättra 

sig. Genom att mäta prestationerna kan företaget med hjälp av svar på ovanstående frågor 

försöka styra företaget i rätt riktning43. 

Enligt Eccles fanns det ett missnöje med de finansiella måtten när företag utvärderade sina 

prestationer redan 1951. 44 Den dåvarande VD:n för General Electric, Ralph Cordiner, gav i 

uppdrag till en arbetsgrupp att identifiera de finansiella mått som var av stor vikt för företaget. 

Utöver de finansiella mått företaget redan mätte kom gruppen också fram till att företaget 

kunde mäta marknadsandelen, produktiviteten, de anställdas attityder, offentligt ansvar och 

balansen mellan kort- och långsiktiga mål.45 Företaget skulle numera inte enbart mäta 

finansiella mått utan även icke-finansiella mått eftersom dessa ansågs påverka företagets 

resultat på sikt.  

Enligt Anthony och Govindarajan är prestationsmätningens mål att implementera ett företags 

strategi.46 När dessa mått väljs ut är det ledningens ansvar att välja de mått som bäst 

representerar företagets strategi. Måtten kan sedan ses som en kritisk framgångsfaktor för 

företaget både i nutid och i framtiden.  

                                                             
42 Lebas, M. (1995) 
43 Ibid 
44 Eccles, R. (1991). The performance measurement manifesto, Harvard Business Review, 131-137 
45 Ibid 
46 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
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Figur 2. Ett prestationsmätningssystem. Källa: Anthony och Govindarajan (2007) 

Det är vanligt att prestationsmätning ses som ett verktyg för att kontrollera beteende hos de 

anställda och att mäta redan utförda prestationer men det ska istället ses som att det hjälper 

företaget att visa sin strategi för medarbetarna och organisationen för att hjälpa dessa att nå ett 

gemensamt mål.47 

3.4.1 Nyckeltal 

Nyckeltal är numeriska värden som syftar till att beskriva någon typ av förhållande. Nyckeltal 

används för att underlätta företagsanalyser och finns av både finansiell och icke-finansiell 

karaktär. Nyckeltal är av intresse för en rad olika intressenter till företaget, exempelvis 

investerare, aktieägare, kunder, leverantörer, medarbetare, konkurrenter och kreditgivare. 

Catasús, Gröjer, Högberg et al. liknar en organisation som styrs med fokus på endast 

finansiella nyckeltal som att köra bil och bara titta i backspegeln. Catasús et al. argumenterar 

för strategiska nyckeltal vars funktion är att utvisa om organisationen följer strategin eller 

inte. De strategiska nyckeltalen visar inte om organisationen tjänar pengar eller inte utan den 

bakomliggande idén med dessa mått är att ge information om huruvida strategin följs. De ska 
                                                             
47 Kaplan, R., Norton, D. (1996) 
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således ses som indikatorer som ska hjälpa oss att implementera strategin i organisationen. 

Även om det finns ett antal nyckeltal som är av generellt intresse för de flesta organisationer 

kräver olika strategier olika typer av nyckeltal.48 

3.4.2 Finansiella prestationsmått 
Finansiella prestationsmått är värdefulla för företagen för att se resultatet av redan utförda 

handlingar49 50 och exempel på mått kan vara lönsamhet, resultat och likviditet.51 Att enbart se 

till de finansiella prestationsmåtten kan ibland vara otillräckligt eftersom det kan leda till 

kortsiktigt tänkande som inte hjälper företagen att nå sina långsiktiga mål.52 

3.4.3 Icke-finansiella prestationsmått 

Historiskt sett har de icke-finansiella måtten mest använts till de lägre nivåerna i ett företag 

för att kontrollera de aktiviteter som ägt rum.53 För att styra ett företag behövs det en balans 

mellan de finansiella måtten, som syftar till att visa resultatet av redan utförda handlingar, och 

de icke-finansiella måtten, som visar hur företaget ska nå sitt mål.54 Exempel på icke-

finansiella mått är kundnöjdhet, personalomsättning och nöjd-anställd-index.55 

Vi anser att såväl finansiell som icke-finansiell prestationsmätning är nödvändig. Finansiella 

mått är vanligtvis historiska värden av något som redan inträffat. Icke-finansiella mått är ofta 

kopplade till viktiga relationer som företaget har i sin omvärld exempelvis gentemot 

kunderna. Genom att då sträva efter att förbättra kundnöjdheten som är ett icke-finansiellt 

mått så förbättras troligtvis även de finansiella måtten på lång sikt eftersom nöjdare kunder 

troligtvis handlar mer.  

3.5 Balanserat styrkort 

3.5.1 Bakgrund 

Upphovsmännen bakom det balanserade styrkortet (Balanced Scorecard) är de båda 

amerikanerna Kaplan och Norton. De fick 1990 i uppdrag från KPMG:s forskningsenhet att 

studera och utforma ett förslag till framtida mätetal. 56 Bakgrund till uppdraget var att den 

                                                             
48 Catasús, B., Gröjer, J-E., Högberg, O., et al (2008). Boken om nyckeltal, Liber, Malmö 
49 Kaplan, R., Norton, D. (1996) 
50 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
51 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2009) 
52 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007)  
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
56 Lindvall, J. (2001)  
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amerikanska industrin förlorade konkurrenskraft till framförallt Japan. En förklaring till att 

amerikanerna tappade var att företagen ansågs vara alltför finansiellt inriktade och inte tänkte 

långsiktigt. Cheferna fokuserade alltför kortsiktigt för att leverera goda ekonomiska resultat 

medan cheferna i Japan var mer trogna företaget och investerade långsiktigt.57 

Kaplan och Norton studerade 12 företag i ett forskningsprojekt som senare ledde fram till det 

balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet innehåller finansiella mått som visar 

åtgärder som redan vidtagits. Som ett komplement till de finansiella måtten återfinns även 

icke-finansiella mått, som till exempel kundnöjdhet, interna processer och innovation och 

förbättringsarbete, för att förbättra framtida prestationer.58 

Med ett balanserat styrkort kan företaget koppla samman den kortsiktiga styrningen med den 

långsiktiga visionen och strategin genom att se sin verksamhet utifrån fyra perspektiv. Vidare 

bygger det balanserade styrkortet på tre tidsramar: igår, idag och imorgon. Företaget tvingas 

följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling dvs. det vi gjorde 

igår påverkar det vi gör idag och kanske leder fram till förbättrade finansiella resultat 

imorgon. På detta sätt kan företagets fokus breddas och det blir relevant att kontinuerligt följa 

upp icke-finansiella nyckeltal.59 Traditionellt sett har företagens mål omvandlats i finansiella 

nyckeltal och mål. Med anledning av detta har det utvecklats system för att kunna se över 

verksamhetens finansiella mått dagligen och då kan företaget förlora fokus på de icke-

finansiella måtten.  Det balanserade styrkortet ska försöka bidra till att företagen ska få en 

bredare bild av företagets verksamhet och att företagen ska få förstå hur de olika måtten 

påverkar varandra.60 

                                                             
57  Lindvall, J. (2001) 
58 Kaplan, R., Norton, D. (1992). The Balanced Scorecard – Measures that drive performance, Harvard Business 
Review, 70(1), 71-79. 
59 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
60 Ibid 
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Figur 3. Balanserat styrkortsprocessen något modifierad. Källa: Kaplan & Norton (1996) 

3.5.2 Fyra perspektiv 

Det finansiella perspektivet bidrar till att se om företagets strategi och dess implementering 

har förbättrat företagens vinst.61  Det är i detta perspektiv företaget kan se de traditionella 

styrmedlen i form av finansiella nyckelmått och styrtal som exempelvis vinstmarginal, 

soliditet och kassalikviditet.62 

I det balanserade styrkortet sett ur ett kundperspektiv krävs det att ledningen översätter 

företagets strategi och vision till specifika mått som visar vad som skapar värde för 

kunderna.63 Företaget måste sätta sig in i kundens köpprocess för att på så sätt i detalj kunna 

kartlägga kundernas lojalitet. Företaget måste därför förstå hur produkten påverkar kunden 

och hur stor vikt denna lägger på pris, kvalitet, funktionalitet, leveranstid etc. 64 Genom att ta 

reda på detta kan företaget fastställa en strategi och därefter gå vidare till de övriga 

perspektiven. När företaget har fastställt en strategi för kunderna och marknaden kan därefter 

även mått fastställas.  

I processperspektivet måste företaget ta reda på vilka interna processer inom företaget som 

skapar de rätta kundvärdena och som senare leder fram till att aktieägarnas förväntningar blir 

uppnådda.65 Företaget måste även försöka identifiera och mäta sina kärnkompetenser för att 

                                                             
61 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
62 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
63 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
64 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
65 Ibid 
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på så sätt kartlägga den kritiska teknik som behövs för att behålla sin marknadsposition 

genom att tillfredställa kundbehovet. 66 Syftet med processperspektivet är att uppmärksamma 

och hjälpa företaget att nå en bättre inre effektivitet för hela företaget och inte enbart för 

produktionen. 67 

Ur ett förnyelse- och utvecklingsperspektiv kräver den intensiva globala konkurrensen att 

företagen fortsätter att förbättra sina befintliga produkter och processer och att de har 

förmågan att introducera helt nya produkter. Ett företags förmåga att förnya, förbättra och lära 

binds till företagets värde. Genom att lansera nya produkter, skapa mer kundvärde och 

förbättra effektiviteten kan ett företag etablera sig på nya marknader och öka lönsamheten 

som slutligen leder till att aktieägarna blir nöjda.68 Förnyelse- och utvecklingsperspektivet ska 

ses som ett långsiktigt perspektiv som bidrar till ett företags överlevnadsförmåga.69 

3.5.3 Orsak-verkan-samband 

Det balanserade styrkortet bygger på att det finns ett orsak-verkan-samband mellan de olika 

måtten. De icke-finansiella måtten som exempelvis produktkvalitet påverkar de finansiella 

måtten som exempelvis intäkter och det är viktigt att företaget förstår hur dessa mått påverkar 

varandra.70 Orsak-verkan-sambandet ska genomsyra alla de ovan nämnda perspektiven.71 

 

 

 

Figur 4. Orsak-verkan-sambandet mellan måtten. Källa: Anthony, Govindarajan (2006) 
                                                             
66 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
67 Lindvall, J. (2001) 
68 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
69 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001) 
70 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
71 Kaplan, R., Norton, D. (1996) 
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Figur 4 visar hur de olika måtten påverkar varandra i ett orsak-verkan-samband. Mer 

kompetent personal leder till att ”manufacturing skills” ökar och denna påverkar i sin tur 

”order cycle time” eftersom att personalen lärt sig att effektivisera produktionen. Företaget 

blir bättre på att leverera varorna vilket medför att kunderna blir nöjdare genom ”customer 

satisfaction survey”. Genom att höja kundnöjdheten leder detta till att kunderna blir mer lojala 

vilket i slutändan leder till förbättrad försäljning, ”sales revenue growth”. Detta är ett exempel 

på hur måtten påverkar varandra och det kan användas som ett verktyg när företaget utformar 

sin strategi.72  

Vi anser att det balanserade styrkortet är ett bra styrverktyg eftersom det knyter samman 

företagets kortsiktiga styrning med den långsiktiga visionen. Vi delar även uppfattningen 

om det orsak-verkan-samband som beskrivs ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 



Daniel Blom  Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln 
Robin Gunnarsson 

30 
 

4. Empiri 
 

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

analys som presenteras i ett senare kapitel. 

 

4.1 Coop Extra 

4.1.1 Organisationsstruktur 

Coop Extra i Karlskrona är en butik som drivs av Kristianstad Blekinge Konsumentförening 

som tillsammans med landets 43 övriga konsumentföreningar utgör Kooperativa förbundet 

(KF). Tillsammans har konsumentföreningarna över 3 miljoner medlemmar. KF har Coop 

(dagligvaruhandel) som kärnverksamhet men verkar även inom fyra andra affärsområden. 

Dessa är mediegruppen (t.ex. Bokus), fastighetsgruppen (t.ex. KF fastigheter), investgruppen 

(t.ex. KF invest) och övriga bolag (t.ex. Kronans droghandel).73 

Inom Coops konsumentkooperation är medlemmarna både kunder och ägare. Det är 

medlemmarna som avgör verksamhetens inriktning eftersom alla medlemmar har rösträtt i 

Coops demokratiska val som sker årligen då förtroendevalda väljs.  

Coop Extra i Karlskrona är beläget på köpcentrumet Amiralen och har drygt 40 anställda. 

Butiken styrs av en butikschef som tillsammans med säljledaren för färskvaror, säljledaren för 

kolonialvaror, kassaansvarig och säljsupportansvarig utgör ledningsgruppen.  

4.1.2 Strategi 

KF´s övergripande verksamhetsidé grundar sig i att skapa ekonomisk nytta för sina 

medlemmar samt att bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. 

Verksamhetsidén är även ett steg på vägen till deras långsiktiga vision att vara det ledande 

och mest innovativa detaljhandelsföretaget där de ska ses som branschens språkrör och en 

inspirationskälla för hållbar utveckling. 74 

Den undersökta butikens affärside är ”Karlskronas fräschaste matbutik” och ligger ganska 

nära det generella målet för de butiker som går under konceptet ”Coop Extra” dvs. att vara 

ortens bästa matbutik där ett brett sortiment kombineras med bra priser.  
                                                             
73 KF verksamhetsberättelse 2010 
74 Ibid 
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Coop Extra i Karlskrona har som mål att etablera starka och långsiktiga kundrelationer. För 

att lyckas med detta nämner butikschefen att detta kan uppnås genom kompetenta och trevliga 

medarbetare som bemöter kunderna på rätt sätt. Ett övergripande steg för hela 

konsumentkooperationen när det gäller att etablera långsiktiga kundrelationer är det 

återbäringsprogram som finns. Återbäringsprogrammet innebär i stora drag att medlemmarna 

får pengar tillbaka på sina medlemskort varje månad beroende på hur mycket de handlat för. 

Dessa pengar kan de sedan antingen handla nya varor för eller kan de välja att få ut dem i 

kontanter. 

4.1.3 Styrning 

Coop Extra i Karlskrona styrs i huvudsak av budgetar och rapporter. Det är butikschefen som 

upprättar budgeten för butiken som helhet och ansvarar uppåt för den. Ansvarig för respektive 

avdelning ansvarar sedan för sin del av budgeten och rapporterar eventuella avvikelser till 

butikschefen. Budgeten följs upp rejält en gång i månaden men butikschefen kan med hjälp av 

den informationsteknik som finns på ett smidigt sätt även följa upp den på daglig basis om det 

skulle vara önskvärt.  

4.1.4 Prestationsmått 

Coop har några övergripande icke-finansiella mål som gäller för hela Sverige som de strävar 

mot att uppnå. Dessa mått är relaterade till medlemmarna och medarbetarna inom 

konsumentkooperationen men även till mått som rör miljön.  

Mått som rör relationen till medlemmarna handlar till största delen om hur nöjda 

medlemmarna är med sitt medlemskap.  

Vad det gäller mått som är relaterade till medarbetarna är det mått som rör trivsel på 

arbetsplatsen i allmänhet och sjukfrånvaro. Genom att fokusera på dessa mått i form av olika 

aktiviteter har de ökat trivseln bland medarbetarna och även minskat sjukfrånvaron. Att 

medarbetarna är tillfreds med sitt arbete är något som verkligen ligger i fokus för Coop 

eftersom de har ett långsiktigt mål att vara det friskaste företaget i branschen. 

För Coop är ett långsiktigt miljötänkande viktigt och därför mäter de en mängd olika saker 

som kan hänföras till klimatpåverkan. Mått som rör exempelvis utsläpp av växthusgaser, 

elförbrukning, bränslekonsumtion och avfallshantering är därmed centrala mått som de 

fokuserar på att förbättra. De finansiella måtten Coop Extra mäter är omsättning, 

täckningsgrad och svinn. Dessa mått mäts en gång i veckan.  
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Även på lokal nivå använder sig Coop av icke-finansiella mått som i huvudsak berör 

relationen gentemot medlemmarna/kunderna men även gentemot medarbetarna. I 

nedanstående stycke avses ”medlemmar” de som är medlemmar i konsumentkooperationen 

och får återbäring medan ”kunder” avses både medlemmar och kunder som inte är 

medlemmar. Coop Extra i Karlskrona mäter relationen gentemot deras medlemmar och 

kunder på två olika sätt.  

När det gäller mätningar som rör hur väl deras medlemmar är nöjda eller inte sker dessa 

undersökningar i form av enkäter som slumpvis skickas ut till medlemmarna årligen. I dessa 

enkäter får medlemmarna gradera huruvida ett antal påståenden stämmer eller inte med hjälp 

av en sifferskala. I enkäten ges även utrymme för medlemmen att lämna egna kommentarer 

och synpunkter på vad som är bra respektive dåligt i butiken.  

När det gäller mätningar som rör relationen gentemot deras kunder använder de sig av 

”Mystery Shoppers” som innebär att en person från ett mätföretag går in i butiken som en 

vanlig kund och handlar. Personen ifråga bedömer sedan besöket i butiken utifrån en mängd 

olika kriterier som exempelvis rör ordning och reda i olika avdelningar och bemötandet av 

personalen. Butiken får därefter en objektiv bedömning av en mängd olika aspekter. Dessa 

mätningar beställs av butikschefen men ingen i butiken vet vid vilken tidpunkt bedömningen 

sker. 

Allt som kommer fram från de olika mätningarna redovisas för personalen och enligt 

butikschefen är det särskilt kommentarerna från enkäten som är av störst intresse. Exempelvis 

om det visar sig det är återkommande kommentarer om att brödavdelningen är dålig på 

helgerna så är det bevisat att det är så oavsett vad medarbetarna på brödavdelningen anser. 

Genom att de får kommentarer på vad som är bra och dåligt kan de snabbt förbättra sig. 

Fördelen med att använda sig av ”Mystery Shoppers” är enligt butikschefen att alla i 

personalen måste vara på sin vakt och göra sitt bästa varje dag eftersom de aldrig vet när 

besöket äger rum. Alla som är i kontakt med ”Mystery Shoppern” bedöms och delges 

bedömningen och kan utefter den bli belönade eller tillrättavisade.  
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4.2 ICA Maxi Stormarknad  

4.2.1 Organisationsstruktur 

ICA-koncernen är en av norra Europas största detaljhandelsaktörer. ICA har butiker i Sverige, 

Norge, Estland, Lettland och Litauen. Inom ICA-koncernen bedrivs förutom detalj- och 

dagligvaruhandel även fastighetsförvaltning (ICA Fastigheter) och bankverksamhet (ICA 

Banken). 75 

De ICA-butiker som finns i Sverige drivs antingen av ICA Sverige eller av fristående 

handlare som använder sig av ICA:s koncept. Handlarna äger och driver butikerna på egen 

hand men har avtal med ICA Sverige som rör gemensamma inköp, logistik och 

marknadsföring. ICA Sverige fungerar även som ett stöd för de fristående handlarna.76 

ICA Maxi Stormarknad i Karlskrona är beläget på köpcentrumet Amiralen och har drygt 100 

anställda. Butiken ägs av en fristående handlare och drivs av en butikschef. Butiken är indelad 

i fem olika avdelningar med varsin chef. De fem avdelningscheferna utgör tillsammans med 

butikschefen och ägaren ledningsgruppen. 

4.2.2 Strategi 

Den övergripande visionen som gäller för hela ICA-koncernen är ”Vi ska göra varje dag lite 

enklare”. Enligt ICA ska den visionen vara vägledande vare sig det handlar om att skapa 

vardagsrecept till kunderna eller när de lanserar nya banktjänster som förenklar kundernas 

vardagsekonomi.77 

Alla butiker inom ICA som går under titeln ICA Maxi Stormarknad har en marknadsprofil 

som i stort innebär att butiken ska erbjuda ett brett sortiment av både livsmedel och 

specialvaror till bra priser. Butikerna ska även vara lättillgängliga för de bilburna och ha 

generösa öppettider. 

Den undersökta butikens affärsidé och vision är att vara den ledande stormarknaden i 

Karlskrona för både kunder och personal. Enligt butikschefen är nyckeln till förverkligandet 

av visionen personalen och kundbemötandet. Affärsidén och visionen är nyligen nyutvecklad 

och den största anledningen till det stora fokus som riktas mot kunder och personal är den 

ökande konkurrensen inom dagligvaruhandeln. Enligt butikschefen är det helt andra 

                                                             
75 ICA årsredovisning 2010 
76 Ibid 
77 Ibid 
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förutsättningar som gäller på marknaden avseende konkurrens jämfört med för tio-tjugo år 

sedan. Exempelvis har de s.k. lågprisbutikerna bidragit till prispress samtidigt som kunderna 

förväntar sig mer av butikerna i form av utbud, service och generösa öppettider. 

Butiken ska bedriva omfattande utbildningar av personalen så att de verkligen förstår vad 

kunderna förväntar sig när de besöker butiken och säkerställa att de klarar av att möta 

kundernas förväntningar på ett tillfredställande sätt. 

Butikschefen menar att om kundens förväntningar tillfredställs så återkommer kunden och då 

blir butiken bättre eftersom större satsningar möjliggörs till följd av fler lojala kunder. Fler 

lojala kunder innebär även att anställningarna för personalen säkerställs vilket bidrar till att 

trivselfaktorn höjs. 

4.2.3 Styrning 

Ica Maxi Stormarknad styrs i huvudsak av budgetar och rapporter. Det är butikschefen som 

upprättar budgeten för butiken som helhet och tar hjälp av avdelningscheferna när det gäller 

detaljer relaterade till de olika avdelningarna. Respektive avdelningschef är ansvarig för att 

respektive avdelnings budget följs och har ansvar för att rapportera eventuella avvikelser till 

butikschefen. Budgeterad försäljning i butiken följs upp veckovis medan budgeten i sin helhet 

följs upp rejält månadsvis. 

4.2.4 Prestationsmått 

Ica Maxi Stormarknad i Karlskrona mäter en rad finansiella mått men de mått som de främst 

fokuserar på är omsättning och svinn. 

När det gäller icke-finansiell prestationsmätning utför ICA-Sverige en del övergripande 

mätningar som gäller kedjans samtliga butiker. Dessa mått relaterar till medarbetarnas trivsel 

och miljöpåverkan. Att vara en god arbetsgivare och att bidra till en hållbar utveckling är 

nämligen något som ICA-koncernen ser som viktigt.78  

Butiken har tidigare inte använt sig av särskilt mycket icke-finansiell prestationsmätning 

förutom några enstaka kundenkäter. Men sedan några år tillbaka har intresset för 

prestationsmått som rör kunderna ökat rejält även på butiksnivå eftersom det enligt 

butikschefen idag krävs större kundfokus för att klara konkurrensen än tidigare. 

                                                             
78 ICA årsredovsining 2010 
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Sedan tre år tillbaka mäter butiken årligen NKI (nöjd kund index). Mätning av NKI sker i alla 

Maxibutiker inom Sverige. Det var ett gemensamt beslut av samtliga Maxibutiker att börja 

med mätningarna eftersom det möjliggör jämförelser av olika butiker över hela landet. Genom 

att titta på de butiker som har de högsta värdena kan butikerna sedan dra lärdomar av varandra 

och kopiera olika framgångsrecept. 

Butiken utför även sedan tre år tillbaka mätningar på eget uppdrag i form av något som 

benämns kundkompassen. Kundkompassen är ett mätverktyg som ICA Sverige tillhandahåller 

men de fristående handlarna väljer själva om de vill använda sig av det eller inte. 

Kundkompassen riktar sig till de som har ICA-kort och gör sina inköp i en specifik butik. Ica 

Maxi Stormarknad i Karlskrona beställer dessa mätningar två gånger om året.  

Butiken har tidigare testat att använda sig av ”Mystery Shoppers” men valde att inte gå vidare 

med det eftersom de ansåg att det endast ger en bild av hur butiken uppfattas vid ett tillfälle. 

Enligt butikschefen är det då svårt att få en rättvis bild av hur butiken egentligen är och han 

förordar därför undersökningsmetoder där mätningar sker regelbundet och är bredare så att 

det på ett enklare sätt går att urskilja olika mönster. 

Vad det gäller mätningar som är relaterade till personalen använder sig butiken inte av några 

mått. Butikschefen har ingen direkt förklaring till varför utan hänvisar istället till att det inom 

ICA-koncernen görs övergripande undersökningar avseende personal emellanåt.  

Resultatet från mätningarna som sker analyseras och följs upp på möten med 

ledningsgruppen. Avdelningscheferna vidarebefordrar sedan den information som är väsentlig 

för respektive avdelning till respektive avdelnings personal.  

4.3 Willys 

4.3.1 Organisationsstruktur 
Willys är en del av Axfood-koncernen och är med sina 120 butiker över landet en av de 

ledande lågprisaktörerna inom dagligvaruhandeln.  

Willysbutiken som ligger till grund för studien är belägen i anslutning till köpcentrumet 

Amiralen i Karlskrona och har drygt 30 anställda. Det övergripande ansvaret för butiken har 

butikschefen men det finns även tre ”teamchefer” som har ansvar för områdena kassa, 

kolonial och färskvaror. Butiken delas in i fem avdelningar som är chark, fryst, mejeri, 

frukt/grönsaker och bröd. Dessa fem avdelningar har varsin avdelningsansvarig. 
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4.3.2 Strategi 

Den affärsidé som gäller för samtliga Willysbutiker är att erbjuda Sveriges billigaste matkasse 

med ett brett och varierat sortiment. 

Willyskedjan har en långsiktig vision som baserar sig på att de vill vara Sveriges mest 

rekommenderade dagligvarukedja. Visionen skall enligt dem själva uppnås genom att ge 

kunderna branschens bästa bemötande och en positiv butiksupplevelse. 79 

Eftersom affärsidén och visionen gäller för samtliga Willysbutiker delar således även den 

undersökta butiken dessa. 

För att lyckas med att erbjuda den billigaste matkassen i Sverige utförs det på uppdrag av 

Willys täta prisjämförelser av ett oberoende undersökningsföretag i flera butiker över hela 

landet. Willys anpassar sedan sina priser så att de överlag är billigast. Det finns vissa varor 

som kan vara billigare i andra butiker men den billigaste matkassen med olika varor ska enligt 

dem själva inhandlas i en Willysbutik.80  

Willyskedjan har nyligen inlett ett nytt projekt som går under titeln ”Gilla Willys”. Projektet 

är en strategi för att nå visionen om att bli Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja 

med branschens bästa kundbemötande. Projektet genomförs i landets alla butiker och består 

exempelvis av utbildningsdagar för de anställda i hur de ska arbeta för att bemöta kunderna på 

bästa sätt. Utöver utbildningsdagarna har Willyskedjan även ”coacher” som besöker de olika 

butikerna för att även i praktiken visa och diskutera med medarbetarna hur de kan arbeta på 

bästa sätt för att bidra till att uppnå visionen. 

4.3.3 Styrning 

Willys i Karlskrona styrs i huvudsak av budgetar och rapporter. Det är butikschefen som 

upprättar budgeten för hela butiken och är ansvarig för att den följs. Uppföljningen av 

budgeten sker veckovis av butikschefen men ibland även dagligen när det anses nödvändigt. 

De olika ”teamcheferna” har som uppgift att coacha och inspirera de olika ”teamen” för att 

uppnå ett så bra resultat som möjligt. Avdelningsansvariga för respektive avdelning har som 

uppgift att se till att respektive avdelning har tillräckligt med varor hemma och att 

avdelningen fungerar som normalt. Eventuella avvikelser rapporteras till butikschefen. 

                                                             
79 Axfood årsredovisning 2010 
80 Ibid 



Daniel Blom  Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln 
Robin Gunnarsson 

37 
 

4.3.4 Prestationsmått 

De finansiella mått som är mest relevanta för Willysbutiken är omsättning och svinn. 

Den icke-finansiella prestationsmätning som sker på Willys i Karlskrona sker på uppdrag av 

Willyskedjan. De typer av mätningar som utförs är relaterade till mått som rör medarbetare, 

kunder och miljö.  

Willyskedjan har nyligen börjat mäta NKI (nöjd kund index). Mätningarna ska vara 

återkommande under en längre tid. Tidigare har de endast genomfört sporadiska 

undersökningar avseende kundernas uppfattningar. Dessa undersökningar bestod vanligtvis av 

enklare enkäter och gav enligt butikschefen inte särskilt mycket. Att de nu börjar mäta 

kundnöjdheten i form av NKI hänger ihop med deras projekt ”Gilla Willys” som just syftar 

till att förbättra kundernas uppfattning om Willys. Samliga medarbetare ska efter genomförd 

undersökning delges resultatet. 

Den aktuella butiken använde sig tidigare av ”Mystery Shoppers” men slutade med det då de 

ansåg att det kostade mer än det smakade. Enligt butikschefen fick de anmärkningar på en 

mängd olika saker som egentligen bara var ögonblicksbilder av något. Det kunde till exempel 

vara att en vagn med varor stod ouppackad i en smal gång vid ett tillfälle eftersom 

varuplockaren vid samma tillfälle visade en kund var en vara fanns. 

Samtliga medarbetare inom Willyskedjan genomför varje år en medarbetarenkät där 

uppfattningar avseende chefer och arbetsmiljön som helhet är i fokus. Syftet med enkäten är 

således att få veta vad medarbetarna tycker och anser om Willys som arbetsgivare och 

arbetsplats. Denna typ av enkät sker anonymt via datorn och efteråt delges samtliga 

medarbetare resultatet av undersökningen. Willyskedjan har använt sig av de aktuella 

medarbetarenkäterna under cirka fem års tid och kan därför jämföra resultatet över tiden och 

vidta eventuella åtgärder om det skulle behövas. 
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5. Analys 
 

I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet i två steg. I det första steget analyseras det 

empiriska materialet mot teorin och sedan analyseras det fall mot fall.  

 

5.1 Analys fall mot teori 

5.1.1 Strategi 
En vision beskriver enligt Ax, Johansson och Kullvén hur företaget vill att deras kunder ska 

uppfatta företaget och vart företaget vill befinna sig i framtiden.81 En affärsidé beskriver vad 

företaget ska ägna sig åt och innehåller ofta klargöranden om erbjudandet av produkt eller 

tjänst, vem företaget vänder sig till och hur företaget skiljer sig från konkurrenterna.  

Undersökningen har visat att det finns visioner och affärsidéer både på kedje- och butiksnivå. 

Det finns således en övergripande vision och affärsidé för varje kedja men två av de tre 

studerade butikerna har även upprättat visioner och affärsidéer som är unika för just deras 

butikers verksamhet. Syftet med det är enligt butikscheferna att få en marknadsanpassad 

affärsidé för hur de ska lyckas på den lokala marknaden som de är verksamma på.  

Vi anser att det är bra med butiksspecifika visioner och affärsidéer eftersom detta möjliggör 

en enklare och mer tydlig styrning av verksamheten. Butikscheferna kan då på ett enklare sätt 

konkretisera vad verksamheten ska sträva mot med hänsyn till de lokala förutsättningar och de 

marknadsförhållanden som råder. Att endast använda sig av en övergripande vision och 

affärsidé tror vi kan vara ett problem eftersom butikschefen inte själv är delaktig i skapandet 

av dessa och kan således inte anpassa dem till den lokala marknaden. Men i vissa fall, 

exempelvis i fallet med Willys där det övergripande målet för hela kedjan är att vara billigast, 

finns det troligtvis svårigheter med att anpassa affärsidén ytterligare till den lokala marknaden 

eftersom målet redan är så tydligt definierat.  

Samtliga undersökta företag har visioner som överensstämmer med teorin eftersom de är 

långsiktiga och talar om vart de önskar befinna sig i framtiden. Även deras affärsidéer 

överrensstämmer med teorin av vad en affärsidé i stort bör innehålla för slags information. 

                                                             
81 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2001) 
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För att lyckas uppnå den vision som finns för ett företag krävs strategier. Strategier redogör 

för hur företaget ska arbeta för att nå de mål och visioner som finns. Samtliga undersökta 

butiker poängterar att den viktigaste strategin för att lyckas är att tillfredställa kundernas 

förväntningar och behov. Det spelar ingen roll om butiken fokuserar på lågpriser eller ett brett 

sortiment med både dagligvaror och specialvaror. Kunden återkommer enligt butikscheferna 

endast om den är nöjd med sitt besök i butiken. Därför är det viktigt att strategierna som 

butikerna har är tydligt kopplade till vad som får visionen att bli uppfylld.  

Samtliga butikschefer är av uppfattningen att konkurrensen inom dagligvaruhandeln är större 

nu än tidigare och att kunderna förväntar sig mer av butikerna inom en rad olika områden. För 

att klara konkurrensen gäller det enligt Porter att skilja sig från konkurrenterna på något sätt 

antingen genom kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller fokusering.82 Samtliga butiker i 

undersökningen strävar efter att vara kostnadseffektiva så att de kan erbjuda bra priser på sina 

varor men de fokuserar olika mycket på att pressa priserna. 

Willys är den butik i undersökningen som i störst grad fokuserar på kostnadsöverlägsenhet i 

och med deras lågprisstrategi. De eftersträvar att alltid erbjuda den billigaste matkassen på 

marknaden och fokus ligger därför på att utnyttja de resurser och den personal som finns 

tillgänglig på ett så effektivt sätt som möjligt så att kostnaderna hålls nere. Detta måste enligt 

Porter ske utan att kvalitén på produkter och service försämras.83 I och med Willys fokus på 

projektet ”Gilla Willys” vars huvudsyfte är en ökad kundservice är det kanske ett tecken på att 

fokuseringen på kostnadsöverlägsenheten kanske fått en del kunder att handla i någon annan 

butik på grund av den lägre graden av service som konsumenter vanligtvis får i en 

lågprisbutik. Genom ett ökat fokus på kundbemötandet hoppas Willys att de ska få ett bättre 

rykte om servicen i butiken och i slutändan fler lojala kunder. 

ICA Maxi Stormarknad strävar efter att erbjuda bra priser ur ett brett sortiment. De fokuserar 

dock inte lika mycket som Willys på att vara kostnadsöverlägsna utan har valt att differentiera 

sig gentemot konkurrenterna genom att erbjuda ett bredare sortiment och även andra tjänster. 

De har exempelvis både dagligvaror och specialvaror i sitt sortiment samt eget bageri och en 

manuell charkdisk. I butiken har även ett apotek hyrt in sig vilket troligtvis bidrar till att de 

som besöker apoteket även gör dagens inköp av dagligvaror i butiken.  

                                                             
82 Porter, M. (1980) 
83 Ibid 
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Coop Extra strävar efter att vara Karlskrona fräschaste matbutik där erbjudandet ska bestå av 

brett sortiment kombinerat med bra priser. De använder sig således av en strategi som 

kombinerar kostnadsöverlägsenhet med differentiering. Kostnadsöverlägsenhet eftersom de 

ska erbjuda bra priser på en mängd varor, dock lägger de inte riktigt samma vikt på lågpris 

som Willysbutiken. De differentierar sig på ett sådant sätt att de erbjuder ett unikt 

medlemskap där medlemmarna tillsammans äger butiken och får återbäring på sina inköp. 

Medlemskapet bör därför ses som en strategi för att nå målet att skapa starka och långsiktiga 

kundrelationer. 

Samtliga butiker har visioner och/eller affärsidéer som på något sätt knyter an till att 

bemötandet gentemot kunderna är av högsta betydelse för att lyckas. Fokus på 

kundbemötandet ingår därför i samtliga butikers strategier för att nå visionen eller affärsidén. 

Strategierna för hur butikerna ska öka graden av kundnöjdhet skiljer sig delvis mellan 

butikerna men består i huvudsak av utbildningar och coachning av personalen i 

kundbemötande. Samtliga butiker i undersökningen använder sig numera även av icke-

finansiella mått som relaterar till hur kunderna uppfattar butikerna. Anledningen till det är helt 

enkelt att butikerna vill ha mått på om deras strategi avseende att öka kundnöjdheten fungerar 

eller inte. 

De undersökta butikerna använder sig av olika strategier för att nå sina mål men samtliga 

butikschefer upplever att kundbemötandet är viktigt för att nå sina mål. Vi anser också att 

kundbemötandet är viktigt inom dagligvarubranschen. Men ett bra kundbemötande och en 

serviceinriktad personal känns idag som en självklarhet och det är därför viktigt att företagen 

satsar på de strategier som gör att de är unika.  

Anthony och Govindarajan menar att det finns ett tydligt orsak-verkan-samband mellan olika 

aktiviteter som sker inom ett företag.84 Orsak-verkan-sambandet som butikerna i studien söker 

efter i och med deras strategi är följande:  

Fokus på kundbemötandet(utbildning, coachning)→ mebarbetarnas kompetens höjs inom 

området→ ett bättre kundbemötande→ nöjda kunder→ lojala kunder→ ökad försäljning.  

Huruvida detta samband stämmer för studiens butiker är för tidigt att dra några slutsatser 

angående eftersom både ICA Maxi och Willys satsningar inom området är så pass nya att en 

                                                             
84 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
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jämförelse i dagsläget inte är genomförbar men deras satsningar har i vilket fall stöd av teorin 

på så sätt att en mer kompetent personal i slutändan leder till ökad försäljning. 

5.1.2 Styrning 

Samtliga undersökta butiker använder sig av budgetar och rapporter som främsta styrmedel 

för verksamheten. I samtliga butiker är det butikschefen som upprättar budgeten för butiken 

som helhet men när det gäller detaljer gällande olika avdelningar tar butikschefen vid behov 

hjälp av respektive avdelningsansvarig.  

I samtliga butiker förutom Willys ansvarar de avdelningsansvariga för att budgeten följs och 

rapporterar eventuella avvikelser till butikschefen. I Willysbutiken har butikschefen ansvaret 

för samtliga avdelningars budgetar och det beror på att den aktuella butiken är så pass liten i 

jämförelse med de övriga butikerna i undersökningen att det är möjligt att ha koll på alla 

avdelningar. 

När det gäller uppföljningen av budgeten ser rutinerna olika ut inom de olika butikerna. Coop 

Extra följer upp sin budget rejält en gång i månaden, Ica Maxi Stormarknad följer upp 

försäljningen veckovis och budgeten i sin helhet månadsvis medan Willys följer upp budgeten 

veckovis. Samtliga butiker har möjlighet att följa upp budgeten dagligen med hjälp av den 

informationsteknik som finns om det skulle vara önskvärt.  

Budget är ett av ekonomistyrningens mest klassiska verktyg. Ett verktyg som fått utstå en del 

kritik av exempelvis skaparna av det balanserade styrkortet Kaplan och Norton. De menar att 

den traditionella ekonomistyrningen där budgeten är väldigt central kan bidra till ett alltför 

kortsiktigt tänkande. Genom att enbart fokusera på de finansiella måtten som vanligtvis är 

mått på sådant som redan har hänt glömmer företagen att fokusera på vad det är som skapar 

framtida värde.85 De förordar därför med stöd av exempelvis Lindvall att ett ökat fokus på vad 

som skapar framtida värde och en styrning som inkluderar icke-finansiella mått är att önska.86 

De aktuella butikerna i studien använder som ovan nämnt budgeten som främsta styrmedel 

men i samtliga butiker ser vi tendenser till att icke-finansiella mått börjar implementeras mer 

och mer samt att fokus på vad som skapar framtida värden får ett allt större utrymme. Icke-

finansiella mått som relaterar till hur kunderna uppfattar butikerna är av ett större intresse nu 

                                                             
85 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
86 Lindvall, J. (2001) 
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än tidigare. Butikerna försöker genom olika aktiviteter styra medarbetarna i rätt riktning för 

att kundernas upplevelse av butikerna ska förbättras ytterligare.  

Vår uppfattning är att den största anledningen till att budgeten är och har varit det 

dominerande styrmedlet inom dagligvaruhandeln under lång tid är att försäljning, inköpspriser 

och marginaler är väldigt centrala begrepp inom handeln. Det är av hög relevans för butiker 

att ha koll på hur mycket de säljer, vad de säljer, kostnader och hur stora marginaler de har på 

sina varor eftersom det är marginalerna som skapar vinsten. Eftersom en dagligvarubutik inte 

sällan har hundratals, ibland tusentals olika produkter i sitt sortiment är det av intresse att veta 

hur försäljningen utvecklar sig och hur de olika avdelningarna fungerar samt vilka produkter 

som säljer. I och med upprättandet av budgetar har butikerna något att sträva efter och 

möjligheten att göra jämförelser mot utfall uppstår. Exempelvis när de har upprättat en 

försäljningsbudget för charkavdelningen har de skapat ett riktmärke för hur mycket 

charkprodukter de måste sälja samt hur höga kostnaderna får vara för att de ska uppnå önskat 

resultat för charkavdelningen 

5.1.3 Prestationsmätning 

Intervjuerna visade att företagen ägnade störst fokus på de finansiella prestationsmåtten men 

att de icke-finansiella måtten sakta men säkert börjar etablera sig inom dagligvaruhandeln. 

Syftet med att mäta prestationer är enligt Lebas att styra företaget i rätt riktning.87 I 

föreliggande studie används prestationsmätning för att styra verksamheten med hjälp av de 

finansiella prestationsmåtten och för att se hur väl de ligger till i jämförelse med budgeten. 

Anthony och Govindarajan menar att endast se till de finansiella prestationsmåtten kan ibland 

vara otillräckligt eftersom det kan leda till kortsiktigt tänkande och inte hjälper företagen att 

nå sina långsiktiga mål.88 Detta är i likhet med bakgrunden till det balanserade styrkortet vars 

upphovsmän Kaplan och Norton menade att de icke-finansiella måtten ska ses som ett 

komplement till de finansiella måtten för att förbättra framtida prestationer.89 I föreliggande 

studie används främst de finansiella prestationsmåtten för att styra verksamheten men under 

senare år har även de icke-finansiella prestationsmåtten börjat användas i större omfattning. 

Kunden står mer i centrum än tidigare vilket också bevisas eftersom samtliga företag i studien 

mäter kundnöjdheten. Medarbetarna har också blivit informerade om att kundbemötandet 

prioriteras mer än tidigare och stort fokus läggs på detta område. Studien visar att styrningen 

                                                             
87 Lebas, M. (1995) 
88 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
89 Kaplan, R., Norton, D. (1992) 
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kan vara något kortsiktig eftersom företagen främst använder sig av finansiella mått och har 

ett mindre fokus på de icke-finansiella måtten. Dock ser vi tydliga tendenser på att icke-

finansiell prestationsmätning är på frammarsch inom de undersökta butikerna.  

Enligt Anthony och Govindarajan är prestationsmätningens mål att försöka implementera 

företagens strategi och det är ledningens ansvar att välja ut mått som bäst representerar 

företagets valda strategi.90  I föreliggande studie är även företagens prestationsmätning ett led 

i strategin som strävar efter att uppnå ett mål eller en vision. De studerade företagen använder 

sig främst av finansiell prestationsmätning som nämnts tidigare för att uppnå målen. 

Anledningen till att företagen mäter både finansiella som icke-finansiella mått är att företagen 

anser att dessa är viktiga för företagets strategi och som senare ska bidra till att företagen når 

sina mål.   

Enligt Anthony och Govindarajan behövs det en balans mellan finansiella och icke-finansiella 

mått.91 De finansiella måtten visar resultatet av redan utförda handlingar och icke-finansiella 

mått visar hur företagen ska nå sina mål. I föreliggande studie riktas det större fokus på de 

finansiella måtten medan de icke-finansiella måtten hamnar ett steg bakom de finansiella 

måtten. Däremot är det numera lite mer balans mellan de finansiella och icke-finansiella 

måtten än för bara några år sedan eftersom studiens butiker fokuserar mer på dem nu än 

tidigare. 

Enligt Olve, Roy och Wetter har traditionellt sett företagens mål omvandlats i finansiella 

nyckeltal och mål.92 Detta har medfört att det har utvecklats system för att kunna bryta ner de 

finansiella måtten på daglig basis vilket har lett till ett kortsiktigt tänkande och att företagen 

förlorar fokus på vad som skapar framtida värde. I studien bekräftas detta då företagen kan 

mäta sin omsättning per daglig basis. Mätningarna av icke-finansiella mått kan inte brytas ned 

och ses per daglig basis eftersom mätningarna vanligtvis sker vid ett specifikt tillfälle och 

därefter sammanställs. 

Att samtliga butiker numera använder sig av icke-finansiella mått tror vi är viktigt och ser det 

som positivt eftersom förändringar i dessa mått påverkar framtiden för butikerna. Vi anser 

även att något som är minst lika viktigt som framtagandet av dessa mått är hur resultaten av 

dessa mätningar kommuniceras ut i organisationerna. Därför är vi av uppfattningen att 
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återkoppling till medarbetarna i de olika butikerna är viktigt om mätningarna ska bidra till 

någon positiv finansiell effekt på sikt eftersom det är medarbetarna i butikerna som varje dag 

bemöter kunderna.  

5.2 Fall mot fall 

5.2.1 Strategi  

Coop Extra delar den övergripande visionen som gäller inom hela KF men de har anpassat 

den generella verksamhetsidén som finns till att bättre passa den lokala marknaden i 

Karlskrona. De viktigaste nycklarna som ingår i Coop Extras strategi för att bli den fräschaste 

matbutiken i Karlskrona med långa och starka kundrelationer är enligt butikschefen: 

� Kundundersökningarna – Medlemsundersökningarna och ”Mystery Shoppers”-

utvärderingarna ligger till grund för hur de anpassar butiken. Får de exempelvis 

återkommande kommentarer gällande att någon avdelning är mindre fräsch ser de över 

sina rutiner för att de ska förbättra den berörda avdelningen.  

 

� Kundbemötandet – Genom kompetenta och trevliga medarbetare som bemöter 

kunderna på rätt sätt återkommer kunderna. Personalen delges resultaten från 

kundundersökningarna och får därefter feedback på hur kan förbättra sig ytterligare. 

 
� Medlemskapet och återbäringsprogrammet – Ett unikt medlemskap där medlemmarna 

både får återbäring på allt de handlar men även chans att påverka butikens utveckling i 

och med att de blir delägare. 

 

ICA Maxi Stormarknad har nyligen utvecklat en affärsidé och vision som är specifik för just 

Karlskronabutiken. De delar den övergripande visionen och affärsidén som gäller för hela 

ICA men anser att en mer lokalt anpassad affärsidé och vision är nödvändig. Butikens mer 

lokalt anpassade affärsidé och vision lyder kort och gott att de ska vara Karlskronas ledande 

stormarknad för både kunder och personal. Den viktigaste nyckeln i strategin för att lyckas 

med det är enligt butikschefen att få medarbetarna att förstå vad som krävs för att de ska 

uppfattas som den ledande stormarknaden. För att få samtliga medarbetare att sträva åt 

butikens vision genomförs omfattande utbildningar som fokuserar på kundbemötandet. I 

förlängningen innebär enligt butikschefen en ledande stormarknad för kunderna att den även 

blir ledande för personalen delvis i och med att deras anställningar garanteras. 
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Willyskedjan har en övergipande vision och affärsidé som gäller för samtliga butiker i landet. 

Karlskronabutiken har ingen egenupprättad vision eller affärsidé utan delar kedjans vision och 

affärsidé till fullo eftersom de anser att det lämpar sig för butikens verksamhet. De nycklar 

som anses vara viktigast i Willys kedjeövergripande strategier för att erbjuda den billigaste 

matkassen och vara den mest rekommenderade dagligvarukedjan är följande: 

� Prisjämförelser – Med hänsyn till de ständiga prisjämförelser som görs anpassar de 

sedan sina priser till att överlag vara marknadens lägsta. 

 

� Projektet ”Gilla Willys” – Den stora satsningen som innebär omfattande utbildningar 

och coachning av personalen i hur de ska bemöta kunderna ska förhoppningsvis ge en 

högre grad av servicetänkande inom hela kedjan som på sikt ska bidra till att 

Willyskedjan inte bara förknippas med lågpriser utan även med en hög grad av 

service. 

 

Samtliga kedjor har övergripande visioner och affärsidéer som gäller för kedjorna i stort. 

Utöver dessa övergripande visioner och affärsidéer har Coop Extra och ICA Maxi 

Stormarknad även upprättat egna och mer situationsanpassade visioner och affärsidéer. 

Willysbutiken har valt att inte göra det eftersom de anser att kedjans vision och affärsidé är 

fullt tillräcklig. En trolig anledning till att Willys inte anpassat sin affärsidé likt Coop Extra 

och ICA Maxi Stormarknad till den lokala marknaden torde vara att Willys styrs och ägs på 

ett annat sätt än de övriga undersökta butikerna. Coop Extra ägs och drivs av Kristianstad 

Blekinge Konsumentförening, ICA Maxi Stormarknad av en fristående handlare som 

använder ICA konceptet medan Willysbutikerna inte har någon ägare på lokal nivå som driver 

butiken. I Willys fall är kedjans affärsidé att erbjuda den billigaste matkassen och då gäller 

samma koncept för alla butiker i landet till skillnad mot Coop-butikerna och ICA-butikerna 

där ägarna i många fall även är de som driver butikerna och därmed har större inflytande på 

sin egen butik. Det ter sig då troligtvis mer naturligt att anpassa sig till den lokala marknaden. 

Willysbutiken är därmed att betrakta som mer knuten till de riktlinjer som finns för kedjan än 

de övriga butikerna. 
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5.2.2 Prestationsmätning  

 

Figur 5. Tabell som visar icke-finansiell prestationsmätning på olika nivåer. 

Coop Extra använder sig av såväl finansiella som icke-finansiella mått. De finansiella mått 

som mäts är omsättning, täckningsgrad och svinn. Dessa mått mäts för att kunna följa den 

dagliga verksamheten och se hur väl företaget ligger till mot budget. Icke-finansiell 

prestationsmätning förekommer på både kedje- och butiksnivå. På kedjenivå förekommer 

mätningar som relaterar till hur nöjda medlemmarna är med sitt medlemskap, hur väl 

medarbetarna trivs och kedjans miljöpåverkan. På butiksnivå mäter Coop Extra hur nöjda 

deras medlemmar är och det sker i form av en enkätundersökning. Enkäten syftar till att 

medlemmarna ska ha en chans att kunna påverka butikens inriktning för att de ska bli ännu 

nöjdare i framtiden. De använder sig även av ”Mystery Shoppers” med förhoppningen att det 

ska ge en inblick i hur kunderna upplever butiken vad det gäller service, sortiment och priser. 

De mäter även hur väl medarbetarna trivs med sin arbetssituation och syftet med det är helt 

enkelt att få ett underlag för att kunna förbättra arbetsplatsen. Enligt butikschefen presterar 

medarbetarna bättre om de trivs vilket i slutändan leder till att omsättningen ökar.  

Coop Extra använder sig endast av belöningssystem i samband med ”Mystery Shoppers” då 

de som gjort bra ifrån sig belönas. 

Ica Maxi Stormarknad använder sig också främst av finansiella mått och de som dominerar är 

mått som rör omsättning, marginaler och svinn. Icke-finansiella mått förekommer på både 

kedje- och butiksnivå. På kedjenivå genomförs övergripande medarbetarundersökningar och 

mått avseende miljöpåverkan mäts. Samtliga Maxibutiker i Sverige mäter även NKI och 

anledningen till det är att möjliggöra jämförelser mellan olika butiker. På butiksnivå använder 

sig Ica Maxi Stormarknad sig av ett mätverktyg som benämns kundkompassen. 

Kundkompassen är ett mätverktyg som ICA-Sverige tillhandahåller men det är upp till varje 

enskild handlare att avgöra om de vill använda sig av det på butiksnivå. Det är en slags enkät 

som skickas ut till de kunder som har Ica-kort och som handlar i en specifik butik. Med hjälp 

av resultatet av mätningen vet butiken vad som kan förbättras för att kunderna ska bli nöjda.  
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Willys mäter endast finansiella mått på butiksnivå och de mått som är i fokus rör omsättning, 

marginaler och svinn. Det utförs icke-finansiella prestationsmätningar på kedjenivå för 

samtliga butiker. Dessa mätningar riktar sig mot kunderna, medarbetarna och miljöpåverkan. 

Den mätning som fokuserar på kunderna är NKI där Willys ser hur nöjda kunderna är med 

butiken. Medarbetarna får årligen delta i en anonym medarbetsenkät där de får fylla i vad de 

anser om arbetsmiljön och chefer. Syftet med enkäten är att se hur medarbetarna upplever 

Willys som arbetsplats och hur de trivs med sina chefer.  

Enligt de intervjuade butikscheferna har det under de senaste åren blivit större fokus på 

kunden. Vad ska vi göra för att kunden ska handla i vår butik? Vad är det kunden efterfrågar? 

Med anledning av detta mäter samtliga av de studerade butikerna kundnöjdheten på ett eller 

annat sätt. Coop Extra lägger stor vikt vid ”Mystery Shoppers” men även kommentarerna 

ifrån kundenkäterna som skickas ut till kunderna. Ica Maxi Stormarknad och Willys mäter 

båda NKI och mätningarna är nyligen införda men enligt butikscheferna är det något som ska 

mätas regelbundet i framtiden.  För Willys del är NKI kopplat till projektet ”Gilla Willys” och 

det är den centrala ledningen som har infört mätningen. Även anledningen till att Ica Maxi 

mäter NKI är att ledningen för ICA Sverige har beslutat om detta och mätningar har utförts 

sedan tre år tillbaka.  

Med ”Mystery Shoppers” är, enligt butikschefen för Coop, fördelen att personalen hela tiden 

måste vara på sin vakt och göra sitt bästa. Både Ica Maxi och Willys har tidigare använt 

”Mystery Shoppers” men har övergivit detta. Butikscheferna tyckte att undersökningen gav en 

för smal bild av butiken och att det kom upp saker som inte var relevanta. 
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6. Resultat 
 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat med utgångspunkt ur problemdiskussionens 

frågeställning. 

 

Tidigare studier angående dagligvaruhandelns ekonomistyrning har visat att 

dagligvaruhandeln styrs väldigt traditionellt jämfört med vissa andra branscher. Marku och 

Perssons studie visade att budgeten var det ledande styrmedlet inom dagligvaruhandeln 

eftersom det ansågs bra för planering, ansvarsfördelning och samordning.93 Studien visade 

vidare att fokus var riktat på de finansiella måtten som enligt Ittner och Larcker94 med 

inspiration av Kaplan och Norton95 kan leda till ett alltför kortsiktigt tänkande eftersom de 

finansiella måtten i huvudsak beskriver något som redan inträffat. Även en studie av Jönsson 

och Ohlsson bekräftar att dagligvaruhandeln styrs väldigt traditionellt och att icke-finansiell 

prestationsmätning endast förekommer i mindre utsträckning.96 Däremot bekräftade både 

Marku och Persson97 samt Jönsson och Ohlssons98 studier att de såg tendenser till att ett ökat 

fokus på icke-finansiell prestationsmätning var på gång även inom dagligvaruhandeln. 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga användningen av icke-finansiell prestationsmätning 

inom dagligvaruhandeln och därefter analysera vilka eventuella effekter icke-finansiell 

prestationsmätning hade på företagens ekonomistyrning.  

Vi tror att resultatet av vår studie kan vara av intresse för butikschefer inom 

dagligvaruhandeln som funderar kring hur de kan styra butikens verksamhet i rätt riktning 

med andra verktyg än endast genom budgetstyrning. 

Nedan i kapitlet redogörs för det resultat vi kommit fram till med utgångspunkt från 

problemdiskussionens frågeställning. 

                                                             
93 Marku, V., Persson, P-H. (2006) 
94 Ittner, C., Larcker, D. (1998) 
95 Kaplan, R., Norton, D., (1996) 
96 Jönsson, A., Ohlsson, J. (2004) 
97 Marku, V., Persson, P-H. (2006) 
98 Jönsson, A., Ohlsson, J. (2004) 
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6.1 Icke-finansiell prestationsmätning inom dagligvaruhandeln 
Studien har visat att det förekommer icke-finansiell prestationsmätning på både kedje- och 

butiksnivå. På kedjenivå mäter samtliga kedjor kundnöjdhet, hur väl medarbetarna trivs samt 

miljöpåverkan på ett eller annat sätt. Coop är den kedja som under längst tid mätt 

kundnöjdheten på kedjenivå. ICA har sedan några år tillbaka använt sig av NKI på kedjenivå 

medan det i Willys fall är nyligen infört. Under intervjuerna har det framkommit att det känns 

mer aktuellt än tidigare med icke-finansiella mått som relaterar till hur kunderna uppfattar 

butikerna eftersom kunderna står mer i fokus idag än tidigare till följd av den allt tuffare 

konkurrensen.  

I jämförelse med de ovan nämnda studierna avseende ekonomistyrningen inom 

dagligvaruhandeln pekar vår studie på att de icke-finansiella måtten har fått ett större 

utrymme än hur det såg ut tidigare inom dagligvaruhandeln. I Jönsson och Ohlssons studie 

från 2004 framkom att endast en av de tre undersökta kedjorna (samma kedjor som ligger till 

grund för vår studie) använde sig av icke-finansiella mått och då i nästintill oväsentlig 

omfattning.99 I Marku och Perssons studie från 2006 deltog fem kedjor och det visade sig att 

endast en av kedjorna använde sig av icke-finansiell prestationsmätning men studien pekade 

på att mätningar var på gång inom flera av de andra kedjorna.100 Vår studie kan därmed 

bekräfta att användningen av icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln har ökat rejält 

sedan början av 2000-talet eftersom samtliga undersökta kedjor mäter kundnöjdhet, 

medarbetarna och miljöpåverkan på ett eller annat sätt. 

6.2 Skillnader och likheter mellan kedjorna 
Vi har under studiens gång funnit både likheter och skillnader avseende hur de olika kedjorna 

och butikerna använder sig av icke-finansiell prestationsmätning.  

Den största likheten när det gäller mätningar på kedjenivå är att samtliga kedjor mäter 

kundnöjdhet, hur väl medarbetarna trivs samt miljöpåverkan. I samtliga kedjors 

årsredovisningar riktas fokus mot dessa tre områden eftersom de anses vara väldigt viktiga.  

Den största skillnaden är på vilket sätt beslut fattas om vilka mätningar som ska utföras och 

på vilket sätt.  

                                                             
99 Jönsson, A., Ohlsson, J. (2004) 
100 Marku, V., Persson, P-H. (2006) 
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I fallet med Coop genomförs övergripande mätningar på kedjenivå men även på butiksnivå 

där ledningen för butiken beslutat om att genomföra egna mätningar som rör kundnöjdheten 

och medarbetarna.  

ICA-Sverige genomför som ovan nämnt kedjeövergripande mätningar men på butiksnivå får 

den enskilda handlaren avgöra vilka övriga mätningar de vill göra. I fallet med den aktuella 

ICA-butiken genomför sedan en tid tillbaka utöver de kundrelaterade mätningar som sker på 

kedjenivå även kundrelaterade mätningar på butiksnivå på uppdrag av handlaren själv. ICA-

Sverige tillhandahåller i det fallet ett mätverktyg men det är upp till den enskilda handlaren 

om denne vill använda sig av det eller inte.  

Willys använder sig endast av mätningar på kedjenivå och har nyligen infört detta. De 

mätningar som Willyskedjan beslutar sig för att använda sig av måste samtliga butiker rätta 

sig efter och genomföra.  

Att samtliga butiker i studien numera lägger större vikt vid icke-finansiella mått bekräftar de 

antaganden som tidigare studier visat avseende tendenser om att icke-finansiell 

prestationsmätning är på gång i större omfattning nu än tidigare inom dagligvaruhandeln.  

6.3 Effekter på styrningen till följd av den icke-finansiella 
prestationsmätningen 
Studien har visat att det finns visioner och affärsidéer både på kedje- och butiksnivå. Samtliga 

butiker delar de visioner och den affärsidé som finns övergripande för respektive kedja men 

både Coop Extra och ICA Maxi har valt att anpassa sin vision och affärsidé till den lokala 

marknaden och den konkurrenssituation som råder där. Willys anser dock att den vision och 

affärsidé som är övergripande för hela kedjan är fullt tillräcklig.  

Budget är det styrmedel som i huvudsak används för styrning av verksamheten i de olika 

butikerna. Butikscheferna anser att budget är ett bra verktyg för att planera verksamheten och 

att följa upp budget regelbundet är viktigt för att se om verksamheten går åt rätt håll eller inte.  

Studien visar att samtliga undersökta butiker använder sig av någon form av icke-finansiell 

prestationsmätning som hänförs till kunderna eller medarbetarna. Enligt butikscheferna är det 

idag viktigare att fokusera på servicen gentemot kunderna än tidigare. För att klara den allt 

hårdare konkurrensen ställs högre krav på exempelvis sortiment, priser, service och 

öppettider. Att veta vad kunden tycker om butiken är intressant och både Willys och ICA 

Maxi Stormarknad har därför nyligen dragit igång stora satsningar på utbildning av 
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medarbetarna för att de ska agera på ett sådant sätt att de möter kundernas förväntningar på 

service. 

Den största effekten som vi anser att icke-finansiell prestationsmätning generellt har gällande 

de undersökta butikernas styrning är att icke-finansiella mått bidrar till ökat fokus inom det 

område som mätningarna avser. Anthony och Govindarajan hävdar översatt till svenska att 

”det som mäts blir åtgärdat” och det är något som bekräftas av butikscheferna.101 Om de får 

återkommande kommentarer om att exempelvis brödavdelningen är dålig under vissa tider 

åtgärdar de givetvis det. Samma sak gäller om de genomför återkommande medarbetarenkäter 

där de får reda på att något inte alls är bra ur medarbetarnas synvinkel så lägger de givetvis 

fokus på att försöka finna en lösning. Med att butikerna ”riktar ökat fokus” inom det område 

som mätningarna avser menar vi också att de lägger ner tid på utbildning och coachning av 

medarbetarna för att påverka de icke-finansiella måtten i rätt riktning. Butikernas verksamhet 

styrs därmed även delvis genom att fokusera på dessa områden via en rad olika aktiviteter. 

Att samtliga butiker numera använder sig av icke-finansiella mått bekräftar att åtminstone 

butikerna i studien går mot en mer modern typ av styrning än tidigare trots att den fortfarande 

är väldigt traditionell i och med budgetens centrala roll och det övergripande fokus som riktas 

åt de finansiella måtten. Ingen av butikerna använder sig exempelvis av det balanserade 

styrkortet som är ett av den moderna verksamhetsstyrningens verktyg. 

Många företag använder sig av ett balanserat styrkort för att styra verksamheten. Vi ser ingen 

anledning till att ett balanserat styrkort inte skulle vara lämpligt inom dagligvaruhandeln, 

tvärtom. Det balanserade styrkortet fokuserar på både de finansiella och icke-finansiella 

måtten. Ett balanserat styrkort skulle kunna kommunicera ut vad som är viktigt för företaget 

på ett mer förståligt sätt för medarbetarna som kanske har svårt att relatera sin arbetsprestation 

till budgetens siffror. Vi tror att det balanserade styrkortet skulle fungera utmärkt för att 

”knyta ihop säcken” med vad butikerna vill uppnå och fungera som en vägvisare för hur de 

ska nå dit eftersom det balanserade styrkortet kombinerar den kortsiktiga styrningen med den 

långsiktiga visionen.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie liksom de ovan nämnda bekräftar att dagligvaruhandeln i huvudsak styrs väldigt 

traditionellt eftersom budgetar och finansiella mått har hög prioritet i företagens styrning men 

att icke-finansiella mått är på gång mer och mer. Det vore därför intressant att se hur andra 
                                                             
101 Anthony, R., Govindarajan, V. (2007) 
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svenska handelsbranscher styrs för att möjliggöra en jämförelse och se om de styrs lika 

traditionellt eller tillämpar modernare former av verksamhetsstyrning. 

Ingen av butikerna i vår studie använder sig av ett balanserat styrkort. Om det finns någon 

dagligvarubutik i Sverige som använder sig av ett balanserat styrkort skulle det vara intressant 

att kartlägga användningen och dess eventuella effekter. 

Som ett alternativ till ovan nämnda förslag skulle en balanserat styrkortsmodell kunna 

utvecklas för dagligvaruhandeln. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Intervjufrågor 
 

Organisation 
 

� Hur ser er organisation ut? 
� Hur ser er ägarstruktur ut? 
� Hur många anställda har ni? 

Affärsidé, mål och vision 
 

� Vad har ni för affärsidé? 
� Har ni några uttalade mål och visioner?  
� Vad har ni för strategier för att nå dessa mål? 
� Vilka är era största konkurrenter och hur skiljer ni er mot dessa? 
� Vem är er ”standardkund”? 

Icke-finansiella mått 
 

� Använder ni er av icke-finansiell prestationsmätning? Varför, varför inte? 
� Hur länge har ni använt er av icke-finansiella mått och vilka är dessa? 
� Vad är syftet med att mäta de icke-finansiella mått som ni mäter? 
� Hur genomförs mätningarna och på uppdrag av vem?  
� Hänger er icke-finansiella prestationsmätning ihop med era mål och visioner? Hur? 
� Hur motiverar ni medarbetarna för att nå olika mål? 
� Har ni märkt av några effekter sen ni började använda er av icke-finansiell 

prestationsmätning? 
� Har de icke-finansiella måtten förbättrats?  Varför? Varför inte? 
� Vem får tillgång till informationen och på vilket sätt? 

 


