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Bakgrund 

Globala organisationer står inför utmaningen att lyckas behålla flexibilitet och anpassning 

till lokala förutsättningar. Samtidigt som de behöver ena och hålla samman olika bolag 

till en enhet för att kunna nå globala konkurrensfördelar. Ett dotterbolag inom en global 

koncern behöver integrera koncernens strategier och mål, samtidigt som de anpassar sig 

utefter sin verksamhets förutsättningar. Prestationsmätningssystem kan hjälpa företag att 

styra verksamheten i rätt riktning. Alla organisationer har dock olika förutsättningar och 

strukturer, vilket gör att “ett bästa sätt” inte går att finna för hur ett 

prestationsmätningssystem bör utformas. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att utforma ett väl fungerande prestationsmätningssystem för ITAB 

Nässjö, genom att utvärdera den nuvarande prestationsmätning och identifiera 

förbättringsmöjligheter. Utvärderingen kommer ligga till grund för att utforma ett 

förbättrat prestationsmätningssystem som fångar lokala förutsättningar och fångar 

helheten i verksamheten såväl som integrationen till koncernen. Studien bidrar med 

kunskap inom prestationsmätning kopplat till ett företags lokala förutsättningar och 

komplexiteten i att integrera och koordinera en stor global koncern. 

 

Metod 

För att uppfylla studiens syfte behövs god insyn och djupgående information om ITAB 

Nässjö, vilket gör fallstudie till en lämplig metod. Datainsamling har framförallt skett 

genom semistrukturerade intervjuer, företagsdokument samt årsredovisningar.  

 

Slutsats 

Studien identifierar ITAB Nässjös kritiska framgångsfaktorer, utefter vad som är 

strategiskt viktigt på lång sikt. Baserat på detta har förbättringsmöjligheter i den befintliga 

prestationsmätningen identifierats, vilket resulterar i ett förslag på hur ett förbättrat 

prestationsmätningssystem kan se ut som är utformat efter lokala förutsättningar, fångar 

helheten i verksamheten och bättre integrerar koncernens styrning.  

 

Nyckelord: Prestationsmätningssystem, global koncern, integration, lokala 

förutsättningar 
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Title: Prestationsmätning i en global koncern - En fallstudie på ITAB Shop Concept 

Nässjö AB 
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Examiner: Fredrik Karlsson 

Supervisor: Elin Funck 

 

Background 

Global organizations face the challenge of maintaining flexibility and adaptation to local 

conditions while at the same time combining different companies into one entity and 

taking advantage of global competitive advantages. A subsidiary in a global organization 

needs to integrate the organization’s strategies and goals, while adapting to its own 

business conditions. Performance measurement systems can help companies control and 

navigate their business in the right direction. However, all organizations have different 

conditions and structures, which mean that "one best way" cannot be found for how a 

performance measurement system should be designed. 

 

Purpose 

The purpose of this study is to create a well-functioning performance measurement 

system for ITAB Nässjö, by evaluating their exciting performance measurement and 

identify possible improvements. The evaluation will be the foundation in creating a 

better-functioning performance measurement system that embrace local adaptation, 

includes all aspects of the business and integrates with ITAB Group. The study 

contributes with knowledge about performance measurement, local adaptation and the 

complexity of integrating and coordinating a large global organization.  

 

Method 

In order to fulfill the purpose of the study, detailed information about ITAB Nässjö is 

needed, which makes a case study an appropriate method. Data is gathered by interviews, 

company specific documents and annual reports.  

 

Conclusion  

The study identifies ITAB Nässjö's critical success factors, based on long term strategic 

objectives. Based on these, possible improvements in the existing performance 

measurement have been identified, resulting in a suggestion of how an improved 

performance measurement system can look like, which embrace local adaptation, 

includes all aspects of the business and integrates with ITAB Group.  

 

Keywords 

Performance measurement system, global organization, integration, local adaptation 
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1 Inledning  

Introduktionskapitlet är disponerat enligt följande; introduktion till studiens uppdrag; bakgrund 

med allmän information om företaget och bakgrund till ämnet ekonomistyrning och 

prestationsmätning; problemdiskussion där prestationsmätning problematiseras i samband med 

globala koncerner. Slutligen presenteras studiens frågeställning, syfte och en disponering över 

studien.   

 

1.1 Introduktion 

Studiens uppdrag är att utvärdera den prestationsmätning som ITAB Shop Concept 

Nässjö AB (hädanefter benämnt som ITAB Nässjö) har i dag och utifrån det utveckla ett 

väl fungerande prestationsmätningssystem. Som en del av den globala koncernen ITAB 

Shop Concept AB (hädanefter benämnt ITAB Group), påverkas ITAB Nässjö av 

koncernens styrning och direktiv. Ekonomichefen för ITAB Nässjö (2017-01-18) menar 

att koncernen är decentraliserad och relativt löst styrd, vilket medför att dotterbolagen ges 

stort utrymme att själva styra och utforma prestationsmätning för sin verksamhet. Ett 

användbart och relevant PMS är högst väsentligt för att styra verksamheten i rätt riktning. 

Genom att utvärdera företagets prestationsmätning och utifrån det identifiera 

förbättringsmöjligheter och utforma ett väl fungerande PMS kan ITAB Nässjö erhålla ett 

säkerställande att de har ett relevant och användbart system. Om ett 

prestationsmätningssystem inte utvärderas och uppdateras kan systemet bli irrelevant för 

företags förändrade behov och förutsättningar. Därför är det av nytta för företaget att vi 

utvärderar den prestationsmätning som ITAB Nässjö har idag. 

 

1.2 Bakgrund  

”ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med 

kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa produkter ska ITAB skapa en 

marknadsledande position på utvalda marknader”(ITAB Shop Concept AB). ITAB 

Group är börsnoterat och har en omsättning på drygt 5,4 miljarder kronor (ITAB Shop 

Concept 2016). Det finns tre affärsområden inom koncernen som ämnar uppfylla den 

gemensamma affärsidén; butiksinredning, belysning och kassadiskar. ITAB bedriver 

egen verksamhet i 28 länder och är marknadsledande i Europa inom kassadiskar till 

detaljhandeln och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysning 

(ITAB Shop Concept AB). 
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Huvudkontoret är beläget i Jönköping och det finns ytterligare tio företag som ingår i 

ITAB koncernen som är belägna i Sverige. Ett av dem är ITAB Shop Concept Nässjö AB 

(ITAB Nässjö) som verkar inom affärsområdet butiksinredning. Företaget hade 2015 en 

omsättning på cirka 369 miljoner kronor (Infotorg.se). ITAB Nässjö erbjuder kunden ett 

helhetskoncept vilket innebär att de hjälper kunden med allt från design, utveckling och 

produktion till leverans och montering på plats i butiken, beroende på vad kunden 

efterfrågar. Marknaden som ITAB Nässjö verkar på har förändrats mycket de senaste åren 

i och med utvecklingen som sker i handeln. Handeln ökar, men konsumentens beteende 

har förändrats och lett till en ökad e-handel. Vilket medför att ITAB Nässjös kunder inte 

har lika stort behov av att ha fysiska butiker, dock tror varken Ekonomichef eller 

Koncerncontroller att fysiska butiker kommer försvinna, däremot kommer behovet 

förändras. Koncernen tog nyligen fram slogan “Creating the ultimate shopping 

experience, close to you” som visar på förändringen till att butiksbesök behöver bli mer 

som en upplevelse för konsumenterna (Koncerncontroller 2017-03-16, Ekonomichef 

2017-03-15).  

 

ITAB Nässjö hade under 2005-2006 problem med att visa positivt resultat, som enligt 

Ekonomichefen berodde på att de under en tid saknade ett tydligt gemensamt fokus. De 

hade “kört på i gamla spår” och hade inget system för att granska verksamheten, vilket 

resulterade i att det tog lång tid innan de uppmärksammade att de spretade åt olika håll 

och därigenom förlorade lönsamhet. För att vända den nedåtgående trenden gjordes vissa 

förändringar för att minska kostnader och öka resultatet. Ett steg var att införa KPI (Key 

Performance Indicators), med syfte att återfå kontroll över verksamheten samt kunna 

observera positiva och negativa trender i verksamhetens utveckling (Ekonomichef 2016-

01-18). Janqueira, Dutra, Filho och Gonzaga (2016) och Simons (2014) definierar 

prestationsmätningssystem som ett verktyg inom ekonomistyrning som en organisation 

kan använda sig av för att kontrollera sin verksamhet. Enligt Simons (2014) är 

prestationsmätningssystem till för att kontrollera huruvida företagsstrategier efterföljs i 

verksamheten. Genom att jämföra utfall med uppsatta mål, kan företag se om de arbetar 

i rätt riktning och följer uttalad strategi. Informationen i ett sådant system kan användas 

som underlag till planering, kontroll, extern kommunikation och som beslutsunderlag i 

olika situationer (Simons 2014). Vidare poängterar exempelvis Dossi och Patelli (2008) 
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och Kennerley och Neely (2002) att en viktig del med prestationsmätningssystem är att 

definiera och utveckla strategier och mål.  

 

Prestationsmätningssystem har enligt Rapiah, Wee Shu, Kamal, Rahman och Rozainun 

(2009) och Von Looy och Shafagatova (2016) under de senaste tjugo åren förändrats. 

Finansiella mål har länge använts för att utvärdera verksamheten. Under 1980-talet 

riktades istället mer fokus på icke-finansiell information, till följd av att organisationer 

och marknader blivit allt mer komplexa. Det ansågs inte längre lämpligt att enbart 

framställa finansiell information (Kennerley och Neely 2002). Detta har resulterat i att 

dagens litteratur fokuserar mycket på vikten av att använda både finansiella och icke-

finansiella parametrar. I takt med att företags förutsättningar förändrats, genom 

exempelvis innovation, teknisk utveckling, ökat kundfokus och en förändrad global 

marknad, har även prestationsmätningssystem förändrats och utvecklats (Rapiah et. al 

2009). Olika modeller och ramverk har även utvecklats för att ta fram mer optimala PMS 

och för att möta det nya behov som organisationer står inför. Den kanske mest kända 

modellen för prestationsmätning är balanserat styrkort. Andra modeller som även 

diskuteras är; The Performance Measurement Matrix, Performance Pyramid System och 

Result and Determined Framework (Von Looy och Shafagatova 2016). 

 

Det är väsentligt att prestationsmätningssystem är dynamiska, menat att det fortsätter vara 

relevant för verksamheten över en längre tid. Företag måste då lära sig hur de ska möta 

förändringar i omvärlden och anpassa sitt PMS därefter. Att utvärdera och ständigt 

reflektera över verksamheten, strategier, mål och mätetal är därför viktigt för att behålla 

ett dynamiskt system. På så sätt kan verksamheten bibehålla sin konkurrenskraft på en 

marknad som ständigt förändras (Kennerley och Neely 2002). Busco, Giovannoni och 

Scapens (2008) poängterar att prestationsmätningssystem kan förmedla det som är av 

värde och betydelse för en organisation, likväl som att det kan möjliggöra 

informationsutbytet som är nödvändigt för att koordinera och integrera olika enheter.  

 

 



11 
 

1.3 Problemdiskussion 

I stora och spridda organisationer ökar svårigheten att hantera helheten, och styra mot den 

effektivitet och måluppfyllelse som önskas, samtidigt som det är desto viktigare (Simons 

2014). Mahlendorf, Rehring, Schäfer och Wyszomirski (2012) hävdar att det har skett en 

förändring över de senaste decennierna gällande organisationsstrukturen för många 

internationella företag. Utvecklingen har gått från mer centraliserade organisationer med 

hierarkisk styrning till mer decentraliserade organisationer, där varje dotterbolag är 

självständiga och geografiskt utspridda, mer likt ett nätverk av företag. Busco, 

Giovannoni och Scapens (2008) framhäver att en utmaning för globala organisationer är 

att lyckas behålla flexibilitet och förmågan att anpassa till de lokala förutsättningarna och 

samtidigt lyckas med förmågan att ena och hålla samman olika bolag till en enhet. Ju 

större en organisation är, desto mer komplicerat blir det dessutom att kontrollera och 

styra. ITAB Group har mellan 2013 - 2016 ökat i omsättning med drygt 50 %, från cirka 

3,5 till 5,4 miljarder, både genom organisk tillväxt och genom förvärv (ITAB Shop 

Concept 2016), vilket bidragit till att styrningen av organisationen blivit mer komplex.  

 

Allt fler företag upplever en påverkan och konkurrens från den globala utvecklingen, som 

bland annat medför att företag måste kunna hantera globala kunder och konkurrenter, 

samtidigt som mycket fokus ligger på att konstant reducera kostnader för att nå framgång. 

Dossi och Patelli (2008) menar att detta ställer höga krav på koordinering i koncerner, där 

integrationen mellan moder- och dotterbolagen blir allt viktigare. Hög integration och 

koordination kan bibehålla en global vision medan det samtidigt är essentiellt att fånga 

dotterbolagens lokala förutsättningar och framgång. Busco, Giovannoni och 

Scapens (2008) framhäver två paradoxer som globala organisationer måste hantera; 

centraliserat eller decentraliserat beslutsfattande och standardiserad eller differentierad 

verksamhet. Å ena sidan behöver globala organisationer komma nära kunderna på de 

lokala marknaderna, vilket differentiering och decentraliserat beslutsfattande möjliggör. 

Å andra sidan kan centralisering och standardisering medföra en global identitet och 

enhetlighet samt ekonomiska skalfördelar vilket bringar möjlig konkurrenskraft (ibid.). 

För koncerner är det av främsta vikt att alla bolag strävar i samma riktning och uppfyller 

dess strategier och krav som ställs för att vara inkluderad i koncernen och för att uppnå 

huvudsyftet - att generera vinst (Kennerley och Neely 2002). ITAB Group behöver en 

styrning som möjliggör bevarandet av specifika förutsättningar, flexibilitet och 

kompetens som de olika dotterbolagen försitter. Samtidigt måste koncernen vara enad, 
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för att kunna styra bolagen i rätt riktning. Förståelsen för information, mål och framför 

allt dess koppling till vald strategi är således av yttersta vikt menar Simons (2014).  

 

Micheli, Mura och Agliati (2011) och Dossi och Patelli (2008) menar att implementering 

av strategier såväl som prestationsmätning är en väsentlig del i integrationen mellan bolag 

i globala koncerner, speciellt för organisationer som verkar inom olika affärsområden. 

Hur ITAB Group förmedlar ut de strategiska målen som hela organisationen ska sträva 

efter har stor påverkan på hur dotterbolagen arbetar för dessa i sin verksamhet. Att ha en 

decentraliserad organisationsstruktur kan innebära både för- och nackdelar jämfört med 

en centraliserad struktur. Dotterbolagen har mer frihet att förvalta sin verksamhet utefter 

sina förutsättningar och kompetens men det innebär också högre krav på dem att lyckas. 

ITAB Nässjö upplevde under 2005-2006 att införande av KPI var ett steg i att vända en 

negativ trend och få mer kontroll över verksamheten (Ekonomichef 2017-01-18). I och 

med att dotterbolaget har ansvar för sin egen framgång och inte blir direkt styrda av 

moderbolaget, måste de hela tiden se till att kontinuerligt uppdatera och förbättra sin 

befintliga prestationsmätning. Kennerly och Neely (2002) menar att det är av stor vikt att 

företag ständigt utvärderar och reflekterar över sitt PMS. Vidare menar Kennerley och 

Neely (2002) att den vitalaste frågan gällande PMS är vad och hur vi ska mäta, vilket 

företag hela tiden måste reflektera över för att uppmärksamma alla delar av verksamheten. 

Dossi och Patelli (2008) visar på att utvecklingen av PMS, i takt med en ökad 

globalisering, har medfört allt fler studier som stödjer bilden av att PMS är ett viktigt 

system i relationen mellan moder- och dotterbolag. Det har även medfört studier som 

hävdar att inte tillräckligt med fokus läggs på att undersöka PMS-specifika förutsättningar 

i dessa relationer. Det vill säga att för lite fokus ligger på att undersöka vad systemen 

innehåller och hur de är utformade, som gör att PMS anses vara ett viktigt system i 

relationen mellan moder- och dotterbolag (Dossi och Patelli 2008).  

 

 

 

 

Ett management control system bör anpassas till de förutsättningar som en organisation 

har, enligt contingency theory blir verkan av ett MCS bättre ju mer anpassat det är 

(Chenhall 2003). Simons (2014) beskriver prestationsmätning och kontrollsystem som ett 

sätt att styra en organisations aktiviteter. Ett prestationsmätningssystem beskrivs som ett 
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informationssystem som möjliggör jämförelser mellan faktiska utfall med de mål och 

förväntade prestationer som ämnas implementeras genom företagets strategi (ibid.). Det 

är viktigt att innehållet i ett PMS är relevant genom att hela verksamheten återspeglas i 

systemet (Kennerly och Neely 2002; Busco, Giovannoni och Scapens 2008). 

Prestationsmätning används många gånger till att generera beslutsunderlag. Som 

uttrycket “If you can’t measure it, you can’t manage it” indikerar, så är det som mäts och 

följs upp det man kan styra (Kaplan och Norton 1996, s. 21). Systemet måste vara 

förankrat i hela verksamheten eftersom enheter annars riskerar att agera utifrån sitt eget 

intresse, istället för företagets bästa. Förståelsen för hur nedbrutna mål leder till den 

långsiktiga strategiska riktningen, menar Simons (2014) är avgörande för hur väl ett 

företag kommer prestera. Prestationsmätningssystem kan användas för att implementera 

strategin, där mätetalen ska spegla den strategiska riktningen och utgöras av de kritiska 

faktorerna som företaget behöver lyckas med för att nå den framgång som ämnas genom 

strategin (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson 2014). Likaså är det av 

vikt att systemet är utformat så att det är användbart, menat att verksamheten kan förstå 

och acceptera systemet. Allt för många mätetal riskerar att komplicera systemet då 

möjligheten att ta det till sig minskar och försvårar användningen (Milost 2013; Simons 

2014). Att fånga helheten i ett PMS syftar, förutom att strategier och mål måste 

genomsyra hela systemet, till att inkludera alla väsentliga delar av verksamheten genom 

en avvägning mellan att fånga allt i verksamheten och kunna hantera informationen. Ett 

välfungerande PMS kan sammanfattas till ett system som har tydlig genomgående 

sammankoppling till strategin i mål och mätetal, speglar alla relevanta delar av 

verksamheten som krävs för att nå önskad framgång och kunna ta välgrundade beslut, 

samt är enkelt att förstå och använda. Om ett företag inte har ett väl fungerande PMS 

riskerar de att inte kunna styra verksamheten i önskvärd riktning eller riskerar att ta 

felgrundade beslut. Om strategin inte är tydligt förankrad i verksamheten genom 

nedbrutna mål med sammankopplade mätetal, finns det en risk att företaget strävar i 

blindo eller att olika enheter ser till sitt eget bästa och inte till företagets bästa. 

 

Ett utvecklat och heltäckande PMS för att styra en organisation och för att förankra 

strategin i hela organisationen, kräver både finansiell- och icke-finansiell information 

(Kaplan och Norton 1996). Trots att detta har talats om sedan 1980-talet (Kennerley och 

Neely 2002) är det fortfarande ett högst aktuellt ämne där företag fortfarande har svårt att 

utveckla ett relevant och användbart PMS. Gosselin (2005) genomförde en studie på 
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kanadensiska företag som visade att primärt fokus låg på finansiella nyckeltal och att 

icke-finansiella nyckeltal existerade i många företag, dock inte med samma fokus. Detta 

trots de fördelar med icke-finansiella nyckeltal som ständigt diskuteras i litteraturen (se 

exempelvis Kaplan och Norton 1996, Pettersen 2009; Crawford och Cox 1990; Micheli, 

Mura och Agliati 2011; Lohman, Fortuin och Wouters 2004). Busco, Giovannoni och 

Scapens (2008) och Dossi och Patelli (2008) trycker på behovet av studier angående PMS 

i globala organisationer, inte minst gällande integrationen mellan moder- och dotterbolag, 

till följd av att omvärlden hela tiden förändras och utvecklas för dessa organisationer. 

Detta gör att det fortfarande, än idag, är intressant att studera prestationsmätning, då det 

är högst väsentligt för att styra en global organisation mot uppsatta mål och strategier. 

 

Med hänsyn till ovan nämnda studier så är prestationsmätning i en global koncern ett 

relevant ämne för denna studie. Alla organisationer har olika förutsättningar och 

strukturer, vilket gör att “ett bästa sätt” inte går att finna. Att utforma ett framgångsrikt 

PMS kräver att man ser till den aktuella situationen. Som dotterbolag måste ITAB Nässjö 

se till koncernens strategier och mål, samtidigt som de själva måste styra mot sin egen 

framgång. Studien bidrar därmed med kunskap inom prestationsmätning kopplat till ett 

företags lokala förutsättningar samt komplexiteten i att integrera och koordinera en stor 

global koncern.  Denna studie grundar sig därmed på följande frågeställningar:  

 

(1) Hur ser ITAB Nässjös prestationsmätning ut idag? 

 

(2) Vilka förbättringsmöjligheter går att identifiera i ITAB Nässjös 

prestationsmätning? 

 

(3) Hur kan ett väl fungerande prestationsmätningssystem se ut för ITAB Nässjö, som är 

utformat efter de lokala förutsättningarna, fångar helheten i verksamheten och 

samtidigt integrerar koncernens styrning? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att utforma ett väl fungerande prestationsmätningssystem för ITAB 

Nässjö, genom att utvärdera den nuvarande prestationsmätningen och identifiera 

förbättringsmöjligheter. Utvärderingen kommer ligga till grund för att utforma ett 

förbättrat prestationsmätningssystem som fångar lokala förutsättningar, fångar helheten i 
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verksamheten såväl som integrationen till koncernen. Studien bidrar därmed med 

kunskap inom prestationsmätning kopplat till lokala och globala förutsättningar och 

komplexiteten i att integrera och koordinera en stor global koncern.   

 

1.5 Disposition  
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar studiens tillvägagångssätt. Först presenteras bakgrund till valt ämne 

och val av företag följt av forskningsansats, undersökningsdesign, datainsamling, bearbetning av 

data, insamling av teoretiskt material, analysmetod, kvalitetsaspekter och avslutningsvis de etiska 

aspekter studien tagit hänsyn till.   

2.1 Val av företag 

Ämnesområdet för studien, prestationsmätning, valdes för att vi personligen upplever det 

som ett intressant ämne, men även för att det är aktuellt och omtalat i dagens litteratur 

kring ekonomistyrning. De kriterier som utgicks ifrån vid val av företag var att det skulle 

vara antingen medelstort eller stort företag, små företag sorterades bort. Anledningen till 

detta var att vi önskade hitta ett företag vars storlek och verksamhet medför behov av ett 

mer omfattande prestationsmätningssystem än vad vi upplever att mindre företag tenderar 

att ha. Vi utgick från vårt kontaktnät och personer i vår närhet i sökandet efter företag, 

vilket ledde oss fram till ITAB i Nässjö. Vid inledande kontakt, där vi presenterade 

ämnesområdet för studien, visade företaget stort intresse och föreslog en utvärdering av 

deras befintliga prestationsmätning. Vid första mötet med ITAB Nässjö växte uppdraget 

till att, utöver en utvärdering av deras prestationsmätning för att finna 

förbättringsmöjligheter, även inkludera aspekten med styrningen från den globala 

koncern som de är en del av. Genom kännedom kring ämnesområdet sedan tidigare och 

förutsättningarna från den befintliga situationen på företaget framkom därmed 

utgångspunkten för studien.  

 

2.2 Forskningsansats  

Vid val av forskningsansats finns det två grundläggande utgångspunkter; induktion och 

deduktion. Deduktion tar sin utgångspunkt i existerande teorier för att sedan samla in 

data. Induktion tar sin utgångspunkt i det tänkta undersökningsfallet och inte i den 

befintliga teorin (Jacobsen 2002; Fejes och Thornberg 2015). Fejes och Thornberg (2015) 

menar att den vanligaste ansatsen är en blandning mellan induktiv och deduktiv. I vår 

studie har vi utgått från teori om global styrning och prestationsmätning och sedan samlat 

in data utifrån de kunskaper vi erhållit från litteraturen, vilket liknas vid en deduktiv 

ansats. Däremot hade vi ett förutsättningslöst första möte med fallföretaget där vi fick 

information om företaget som påverkade syftet med studien och som gav vissa insikter i 

vilka teorier som borde inkluderas. Vi fick även under den primära processen för 
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datainsamlingen information som gjorde att vi kompletterade med ytterligare teori. 

Ansatsen vi utgått ifrån kan därför beskrivas som deduktiv med induktiva inslag.  

 

2.3 Undersökningsdesign 

I detta avsnitt presenteras studiens undersökningsdesign; fallstudie och utvärderingsmetodik. 

2.3.1 Fallstudie 

Syftet med studien är att utforma ett förbättrat prestationsmätningssystem för ITAB 

Nässjö som fångar lokala förutsättningar, fångar helheten i verksamheten såväl som 

integrationen till koncernen, för att utröna förbättringsmöjligheter. För att kunna skildra 

hur den nuvarande prestationsmätningen ser ut hos företaget samt vilka förutsättningar 

som behöver beaktas i utformningen av ett förbättrat system så krävs det djupgående 

information och en detaljrik datainsamling om ITAB. Yin (2014) menar att en kvalitativt 

genomförd fallstudie kan ge förutsättningar för djupgående information, vilket är en 

förutsättning för att kunna besvara denna studies frågeställningar och syfte. 

Fallstudiekaraktäristiska frågeställningar kan kännetecknas av hur och vilka (Yin 2014), 

vilket speglas i studiens frågeställningar.    

 

Studien riktar sig mot den prestationsmätning som finns på företagsnivå hos ITAB 

Nässjö, enligt figur 2.1. Det innebär att studien har ett primärt fokus på den del av 

prestationsmätningssystemet som används på ledningsnivå och som sammankopplar 

avdelningschefernas rapportering. Ingående och detaljrik information från alla berörda 

nivåer är således avgörande förutsättning för en ingående analys i fallstudien, vilket 

kännetecknas av en kvalitativ karaktär (Yin 2007). 

 

Figur 2.1. Studiens perspektiv 
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Yin (2007) menar att alla undersökningsdesigner har för- och nackdelar som bör beaktas. 

Nackdelen med att studera enbart ett företag är att det inte resulterar i en statistisk 

generalisering. Det är dock inte heller syftet med studien. Studien kommer bidra med vad 

Yin (2014) kallar för analytisk generalisering, där etablerade teorier används och jämförs 

med de empiriska resultaten, vilket genererar kunskap som kan vara värdefullt och 

hänförbart i liknande fall. Studien fokuserar på aspekter inom kontexten för globala 

koncerner där vi utgår från ett dotterbolags perspektiv. Kunskapsbidraget blir därmed 

gällande prestationsmätningssystem för ett dotterbolag där hänsyn måste tas till de lokala 

förutsättningarna för att utforma ett för dotterbolaget välfungerande system samtidigt som 

det integrerar med den globala koncernen.  

 

2.3.2 Utvärdering    

Syftet med studien är att utforma ett välfungerande prestationsmätningssystem för ITAB 

Nässjö genom att utvärdera den nuvarande prestationsmätningen för att finna 

förbättringsmöjligheter. Därmed utgör den befintliga prestationsmätningen vårt 

utvärderingsobjekt (Stevrin 1991; Sandberg och Faugert 2016). Genom studien erhåller 

ITAB en utvärdering av deras befintliga system samt förbättringsförslag där vi, som 

utomstående personer, kan ifrågasätta, granska och analysera (Sandberg och Faugert 

2016). Som metodik syftar utvärdering till just genomtänkta och systematiskt genomförda 

värderingar. En grundtanke är att vara ifrågasättande, inte minst gällande sådant som 

anses självklart och givet (Karlsson 1999). Genom att analysera hur ITAB Group styr 

dotterbolagen såväl som hur ITAB Nässjö utformat sin prestationsmätning, vill vi dels 

utvärdera ITAB Nässjös prestationsmätning avseende koppling mellan strategi, mål och 

mätetal, dels avgöra huruvida ITAB Nässjö integrerar med koncernen och dess 

övergripande strategier. 

 

Utvärderingen utgår från en öppen ansats vilket Stevrin (1991) menar tar hänsyn till 

företagets egna förutsättningar när frågeställningar och kriterier för utvärderingen 

utformas. Detta då vi vill fånga hur organisationen faktiskt fungerar genom såväl historia, 

unika förutsättningar, nuvarande situation och tänkt framtida situation. Med sådan 

utgångspunkt ämnar vi finna lösningar så att deras PMS ska kunna hantera fortsatt 

utveckling och effektivitet, vilket Stevrin (1991) menar är syftet med en öppen ansats.  

 



19 
 

2.4 Datainsamling  

För att erhålla tillräckligt djupgående information för att kunna besvara studiens syfte har 

datainsamlingen från ITAB bestått av intervjuer och dokument, både offentliga och interna 

företagsdokument. Nedan presenteras en redogörelse för hur materialinsamlingen gått till. 

 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Information har hämtats från flertalet nyckelpersoner inom ITAB där frågor för specifika 

teman påförhand framställts och skickats till intervjupersonerna, som under intervjuerna 

fungerat som en guide kring de olika teman som ämnades bli besvarade. Detta resulterade 

i en stor mängd material att bearbeta och överensstämmer med det Trost (2010) definierar 

som kvalitativa intervjuer, där enkla, raka frågor ställs och komplexa, förklarande svar 

ges. Informationsinsamling genom intervjuer är väsentligt för att uppfylla syftet med 

studien, att utvärdera ITAB Nässjös PMS. Att genomföra exempelvis 

enkätundersökningar ger inte samma djupgående förståelse, eftersom svaren ofta blir 

komplexa och situationsspecifika, vilket är svårt att specificera på förhand i enkätens 

svarsalternativ. Det hade heller inte varit möjligt att observera kroppsspråk, ställa 

följdfrågor eller säkerställa att frågan har mottagits på korrekt sätt om en 

enkätundersökning genomförts (Trost 2010), vilket gjorde att valet föll naturligt på 

intervjuer. Syftet med intervjuerna var att ställa övergripande frågor som möjliggjorde 

för intervjupersonerna att förklara och redogöra själva, utan att leda in på specifika svar 

direkt. Genom möjligheten att ställa följdfrågor och be om djupare förklaringar kunde 

helheten fångas, utefter deras uppfattning. Detta tillvägagångssätt liknas vid 

semistrukturerade intervjuer (Alvesson 2011). En intervjuguide till varje intervju har 

framställts och som återfinns i bilaga (1-10). Sammanlagt har tio intervjuer genomförts, 

varav den första intervjun mer kan efterliknas vid en ostrukturerad intervju (Alvesson 

2011) där syftet var ett förutsättningslöst första möte för att tillhandahålla allmän 

information kring företaget och övergripande kring hur de arbetar med 

prestationsmätning. En telefonintervju har genomförts till följd av att intervjupersonen 

varit på resande fot. En negativ aspekt med telefonintervju är att kroppsspråk inte kan 

observeras och det kräver mer raka och konkreta frågor för att undvika missförstånd. 

Telefonintervjun upplevdes trots allt givande, där kompletterande uppgifter från 

ytterligare ett perspektiv erhölls. Det har även förekommit en strukturerad 

mejlkonversation med ekonomichefen, med några uppföljande frågor för att komplettera 

tidigare erhållen information. Resterande sju intervjuer har varit semi-strukturerade. 
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2.4.2 Val av intervjupersoner 

Vår första kontakt var med ekonomichefen på ITAB Nässjö. Första mötet inkluderade 

både en intervju med allmän information om företaget och deras prestationsmätning, en 

rundtur samt planering inför empiriinsamlingen. Utifrån informationen från det första 

mötet, där vi fick se en organisationskarta över ITAB Nässjö som visade att företaget var 

indelat i fyra avdelningar; ekonomi, produktion, marknad och inköp, ansåg vi att de bäst 

lämpade respondenterna var någon med mycket kunskap inom respektive avdelning. Vi 

hade även önskemål om att intervjua en projektledare/kundansvarig då ITAB Nässjö 

säljer kundanpassade produkter och har nära samarbete med sina kunder, samt någon med 

personalansvar eller en medarbetare för att få insikt i hur de förmedlar strategier och mål 

ut i verksamheten. Vi önskade även att få intervjua Vd:n, vilket i detta fall även var 

marknadschef, för att få övergripande kunskap om hela bolaget samt för att fånga 

integrationen till koncernen. För att få en heltäckande bild önskade vi även att få intervjua 

någon från koncernens huvudkontor och regionnivå för att få information om strategi, 

styrning, kontroll och utvärdering av dotterbolagen. Alla dotterbolag är indelade i 

regioner, vilket är en mellannivå mellan dotterbolag och moderbolag, ITAB Nässjö ingår 

i den skandinaviska regionen. Samtliga områden behöver beröras för att fånga helheten, 

verksamhetens alla avdelningar, förmedling till anställda samt integrationen med 

koncernen. Sandberg och Faugert (2016) menar att fånga alla väsentliga delar är en viktig 

utgångspunkt vid utvärderingar. Efter dessa önskemål valde ekonomichefen ut de 

personer som ansågs ha bäst kompetens inom vartdera område; VD/marknadschef, 

inköpschef, produktionschef, projektledare, arbetsledare, regionchef och 

koncerncontroller. Många av respondenterna har arbetat länge på företaget och även inom 

olika positioner vilket gav specifik information om både avdelningarna och hela bolaget, 

vilket gjorde dem till lämpliga intervjupersoner.  
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Tabell 2.1 Sammanfattande tabell över intervjuer 
 

2.4.3 Dokument  

För att styrka datainsamlingen från intervjuerna har vi fått tillgång till dokument. De 

dokument som användes vid datainsamlingen var dels offentliga dokument; 

årsredovisning (2015, 2016) och information från företagets hemsida och dels interna 

dokument; affärsplan, aktivitetsplan, bonusmål, KPI och veckans siffror. Yin (2007) 

menar att skriftliga källor är högst relevant för fallstudier. Dock påpekar Yin (2007) att 

dokument ska användas med försiktighet och inte ta för givet att de är korrekta eller 

faktiskt genomförda i verkligheten. Huvudsyftet med de dokument vi använt oss av har 

varit att styrka data och belägg som inhämtats från intervjuerna. Dokumenten har även 

underlättat förberedelsen inför intervjuerna, då vi noggrant studerade årsredovisning, 

bonusmål och KPI:er för att under intervjun få så djupgående information som möjligt. 

Dokumenten har också underlättat för att visualisera det som diskuterades under intervjun 

och vid transkriberingen efteråt för att minska risken att feltolka respondenternas svar.   
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2.4.4 Triangulering  

Möjligheten att använda flera informationskällor är en styrka med just fallstudier (Yin 

2007; Merriam och Nilsson 1994). Genom tillgång till både ITAB Group och ITAB 

Nässjö, olika personer på respektive bolag, samt skriftliga dokument inkluderar studien 

flera informationskällor. Det bidrar till såväl empirisk styrka som till en bättre grund för 

utvärderingen, då chansen är betydligt högre för att erhålla en komplett helhetsbild och 

finna förbättringsmöjligheter, vilket kallas för triangulering (Yin 2014). Genom att 

intervjua flera personer kan informationen bekräftas från olika håll, vilket är en 

förutsättning för att få en så verklig bild som möjligt för samverkan mellan moder- och 

dotterbolag, mellan ledningsgrupp och avdelningar samt strategier och mål från 

koncernnivå ner till ITAB Nässjös verksamhetsnivå. Syftet är att den ena metodens svaga 

sidor ofta är den andra metodens starka sidor vilket gör att de olika informationskällorna 

kompletterar varandra på ett bra sätt (Merriam och Nilsson 1994). Genom att kombinera 

intervjuer med dokument kan vi utnyttja fördelarna med intervjuer (att få verkliga och 

djupgående förklaringar) och minska dess nackdelar (risken att feltolka informationen) 

genom att kontrollera informationen med skriftliga dokument.  

2.4.5 Bearbetning av datamaterial 

Efter intervjuerna genomfördes transkribering av det inspelade materialet. Samtliga 

respondenter gav sitt godkännande till att intervjuerna spelades in i syftet att underlätta 

för oss författare att erhålla all information. En noggrann transkribering har medfört att 

allting som sades under intervjuerna fanns tillgängligt efteråt, vilket minskar risken för 

att viktig information faller bort under tidens gång (Fejes och Thornberg 2015). Fejes och 

Thornberg (2015) menar att kodning är ett tillvägagångssätt för att ta reda på vad insamlad 

data handlar om, för att sedan utveckla och dela in informationen i kategorier. Allt 

insamlat och transkriberat material färgkodades efter strukturen; koncern-, region-, 

dotterbolag- och avdelningsnivå, som ett första steg till att strukturera all data. 

Dokumenten användes för att styrka och komplettera informationen från intervjuerna. 

Likt kartläggning arbetades det empiriska innehållet fram där tabeller och figurer används 

för att tydliggöra samband och struktur. 

 

2.5 Insamling teoretiskt material   

Det teoretiska material som presenteras i studien består främst av vetenskapliga artiklar 

men även vissa tryckta böcker i form av metodlitteratur samt litteratur kring 
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ekonomistyrning och prestationsmätning. De vetenskapliga artiklarna har kontrollerats 

att de är publicerade och har hämtats i databasen OneSearch, Business Source Premier 

samt Google Scholar. De sökord som använts är; “performance measurement”, 

“performance measurement system”, ”PMS”, “strategy”, “strategy map”, “cause and 

effect” “corporation”, “global corporations” ”multinational firms”, “global 

organizations”, ”control”, ”management control systems” ”manufacturing firm”, “Key 

Performance Indicators”.  

 

För att utforma den teoretiska referensramen har utgångspunkten varit att finna teori som 

skildrar hur prestationsmätningssystem kan och bör utformas. Den teorin är användbar 

till såväl utvärderingen av den befintliga prestationsmätningen som till utformningen av 

ett förbättrat prestationsmätningssystem. En bred teoretisk referensram anses därmed 

nödvändigt för att uppfylla studiens syfte. 

 

2.6 Analysmetod 

Yin (2007) menar att en fallstudie bör inkludera kriterier för att tolka och analysera 

insamlad data. Utgångspunkten för utformningen av ett förbättrat 

prestationsmätningssystem är följande aspekter som framkommer ur syftet; fånga lokala 

förutsättningar, fånga helheten i verksamheten såväl som integrationen till koncernen. För 

att lyckas fånga dessa aspekter i utformningen av prestationsmätningssystemet utvärderar 

vi ITAB Nässjös befintliga prestationsmätning. Sandberg och Faugert (2016) och Stevrin 

(1991) menar att det är viktigt att klargöra utgångspunkten för utvärderingen, vilket vi 

ämnar beskriva här. Inledningsvis fokuserar vi på integration mellan koncernen ITAB 

Group och dotterbolaget ITAB Nässjö; för att se huruvida koncernens övergripande 

strategier och mål fångas i dotterbolaget samt hur koncernens strategier är utformade för 

att möjliggöra integration, i den bemärkelsen att de lyckas skapa en enhetlig koncern 

samtidigt som dotterbolagen kan fånga sina lokala förutsättningar för att bibehålla 

konkurrensfördelar. Det leder följaktligen vidare till att utvärdera kopplingen mellan 

ITAB Nässjös strategier, kritiska framgångsfaktorer och prestationsmätning. Att 

utvärdera huruvida ITAB Nässjö har utformat sin prestationsmätning efter dessa 

förutsättningar blir nästkommande del, där vi fokuserar på de aspekter som utgör ett väl 

fungerande PMS, vilket framställs i den teoretiska referensramen och presenteras i den 
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konceptuella modellen. För att utföra denna utvärdering har nedanstående kriterier 

konkretiserats fram: 

1. Möjliggör koncernens styrning för dotterbolagens anpassning till lokala 

förutsättningar?  

2. Finns det strategisk kongruens mellan koncern och dotterbolag? 

3. Är mål och mätetal sammankopplade? 

4. Är prestationsmätningen balanserad? 

5. Finns det ett tydligt syfte till varför måtten inkluderas i prestationsmätningen?  

6. Förmedlas prestationsmätningen ner till medarbetare?  

7. Fångas långsiktiga strategier i kortsiktiga mål?  

 

Utvärderingskriterierna ligger till grund för att hitta förbättringsmöjligheter, vilket 

presenteras löpande i analysavsnittet. En sammanställning av utvärderingskriterierna och 

uppfyllelsen av dessa presenteras i avsnitt 6.3.2 sammanställning av 

utvärderingskriterierna. Genom att presentera förbättringsförslag kommer denna studie 

leda fram till ett väl fungerande prestationsmätningssystem, som är utformat efter de 

lokala förutsättningarna, fångar helheten i verksamheten och samtidigt integrerar 

koncernens styrning.  

 

2.7 Kvalitetsaspekter 

Yin (2014) presenterar fyra kvalitetskriterier; begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet, som vi i möjligaste mån försökt uppfylla i 

studien.  Begreppsvaliditet handlar enligt Yin (2014) om att materialet ska hanteras på 

rätt sätt och att innehållet inte ska förvrängas av egna tankar, värderingar eller åsikter. För 

att uppnå begreppsvaliditet beskriver Yin (2014) tre möjliga tillvägagångssätt; använd 

flertalet källor för insamling av empiriskt material, formulera en beviskedja där en extern 

observatör kan granska materialet, eller låter informanter ta del av det empiriska 

materialet. I vår studie har vi intervjuat flertalet personer. Vi har även tagit del av 

skriftliga dokument. Detta gör att vi fått ta del av information från olika källor, både 

muntliga och skriftliga, vilket minskar risken för subjektiva åsikter som inte speglar 

verkligheten. Alla intervjupersoner har även erbjudits att ta del av informationen från 

sammanställda intervjuer och på så sätt fått möjlighet att kontrollera att vi inte förvrängt 

eller feltolkat innehållet. Sandberg och Faugert (2016) trycker vid utvärderingar dessutom 
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på vikten av att kunna styrka och tydligt presentera vart informationen kommer ifrån, 

vilket vi visar genom att tydligt presentera urvalsprocessen och motivering till valda 

intervjupersoner samt hänvisar löpande till intervjupersonerna i empirin.  

 

Yin (2014) menar att intern validitet uppnås genom att utveckla modeller som förklarar 

eller motbevisar, visar mönster eller illustrerar logiska förklaringar. Även Sandberg och 

Faugert (2016) belyser vikten av att klargöra sambandet av det som mäts och analyseras, 

för att stärka validiteten för utvärderingen. Genom att tydligt presentera studiens 

utgångspunkter och kriterier, liksom användningen av förklarande modeller (exempelvis 

den konceptuella modellen och alla sammanställande tabeller) stärks därmed studiens 

interna validitet. Extern validitet handlar om i vilken grad studien är generaliserbar (Yin 

2014). Eftersom vi genomfört en fallstudie där endast ett företag har studerats är studien 

inte statistisk generaliserbar. Däremot är studien utformad av trovärdiga teorier samt 

logiska resonemang och argument ur empirin, vilket Yin (2014) menar uppfyller analytisk 

generaliserbarhet där studiens resultat kan appliceras på liknande företag. Studiens 

tillvägagångssätt, resonemang och resultat har en analytisk generalisering då det utgör 

kunskap kring företag vars förutsättningar är likt ITABs. Resultaten från denna studie kan 

användas som grund för vidare forskning inom ämnesområdet och kan medföra viktig 

kunskap om dotterbolags prestationsmätning inom en global koncern. 

 

Reliabilitet, som är det fjärde presenterade kvalitetskriteriet, menar Yin (2014) stärks av 

en noggrann redogörelse för studiens tillvägagångssätt så att det möjliggör för andra 

forskare att genomföra en studie på samma sätt och erhålla samma resultat. För att 

utvärderingar ska vara användbara är det viktigt att styrka tillvägagångssättet för att ge 

tillförlitlighet till resultatet (Strandberg och Faugert 2016). Studiens metodkapitel avser 

redogöra tydligt för studiens tillvägagångssätt. Genom att vi klargör alla steg från 

idéuppkomst till resultat får både andra forskare och utvärderingens mottagare såväl 

bakgrundsförståelse som beskrivning av tillvägagångssättet som krävs för att genomföra 

studien. Sättet att tänka på är lika många som antalet individer, vilket gör att ju tydligare 

och mer detaljerat vi beskriver tillvägagångssättet, desto större sannolikhet för andra 

forskare att lyckas upprepa studien med samma resultat.    
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2.8 Forskningsetiska överväganden  

Forskare ska alltid se till att uppfylla de etiska principer som utformats för att bibehålla 

säkerhet i att forskningen utförs på ett rätt och riktigt sätt, utan att skada någon eller något 

(Vetenskapsrådet 2002). Det finns fyra etiska principer som gäller för svensk forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

De etiska grunderna har varit närvarande genom hela studiens framväxt. Samtliga 

deltagare i studien har erbjudits möjligheten att vara anonyma i sitt deltagande. Likaså 

har deltagarna informerats om sin rätt att inte svara på frågor som upplevs privata eller 

av annan anledning inte önskas besvaras. I överenskommelse med fallföretaget har 

kontaktpersonen erbjudits att läsa igenom studiens innehåll kontinuerligt under studiens 

gång för att säkerställa att ingen känslig information använts. Detta för att varken 

företaget, personal eller deltagare skall ta skada av att studien genomförts. För att 

ytterligare säkerställa detta har syftet med studien samt dess offentliga publicering 

förtydligats till samtliga deltagare. Samtliga deltagare har erbjudits anonymitet och då det 

förekom att respondenter ombad att inte nämnas vid namn är samtliga respondenter 

presenterade med enbart yrkestitel. Ytterligare tillförsäkran har gjorts för att säkerställa 

att samtliga var bekväma med att benämnas i sin yrkestitel.  
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3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen inleder med ekonomistyrning för att få en helhetsbild av 

ämnesområdet. Vidare behandlas prestationsmätningssystem; syfte, kontrollnivåer, koppling till 

strategi, fastställande av mål och mått, orsak-verkan, medarbetarnas betydelse samt fallgropar. 

Slutligen presenteras en redogörelse om globala organisationer, styrning och 

prestationsmätningens betydelse i globala organisationer. 

3.1 Ekonomistyrning  

För att överleva och nå framgång på lång sikt behöver företag möta sina strategiska mål, 

så effektivt som möjligt. Syftet med ekonomistyrning menar Anthony et al. (2014) är att 

implementera företagets strategier, och verka för att företagets prestationer ska ligga i 

linje med de strategiska målen. Olika verktyg och inslag som strategisk planering, 

budgetering, resursfördelning, prestationsmätning, utvärdering och belöning, 

ansvarsfördelning och internprissättning utgör viktiga delar inom ekonomistyrning, i 

arbetet för att ett företag ska prestera väl och nå strategiska mål (ibid.). Chenhall (2003) 

menar att ett MCS inkluderar en uppsättning av verktyg som systematiskt används för att 

nå uppsatta mål såväl som att det även inkluderar styrning och kontroll av medarbetare. 

Merchant och Otley (2007) framställer ekonomistyrning, i vid mening, till att hjälpa 

organisationer att forma sig efter sina förutsättningar för att kunna uppfylla de mål och 

krav som ställs. Vidare kan det även inkludera den del av managementprocessen som 

innefattar att sätta mål och strategier för att nå önskad framgång, implementera dessa 

strategier och sträva efter målen i bästa möjligaste mån (ibid.).   

 

Chenhall (2003) och Lindvall (2011) menar att ekonomistyrning har utvecklats över åren. 

Det har gått från ett mer traditionellt perspektiv och tankesätt för styrmetoder och hur 

verksamheter ska samordnas, med en primär användning av mer formell finansiell- och 

redovisningsinformation, till ett perspektiv där mer fokus ligger på en bättre anpassning 

till verksamheten. Ett mer framåtriktat perspektiv med användning av information som 

sträcker sig bortom enbart den finansiella samt ett ökat fokus på att engagera och motivera 

medarbetare (ibid.). Chenhall (2003) belyser att det idag är mer fokus på extern 

information relaterad till marknaden, konkurrenter, kunder och på icke-finansiell 

information relaterad till interna processer samt mer informell styrning och kontroll av 

medarbetare. 
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3.1.1 Strategi 

En av ekonomistyrningens viktigaste uppgifter menar Lindvall (2011) är att länka 

samman ett företags styrning med dess strategier. Strategier används för att förmedla hur 

en organisations resurser ska användas för att nå framgång, främst genom att fokusera på 

de områden där företaget presterar bättre än konkurrenterna. Välformulerade strategier 

kräver god kännedom om organisationens styrkor och svagheter för att leda till att 

uppsatta mål uppfylls (Kaplan och Norton 1996; Merchant och Van der Stede 2007; 

Porter 2004). Det finns många olika strategier som olika författare presenterar 

(exempelvis Miles och Snow i Nilsson och Rapp 2010), som inte inkluderas i denna 

studie. En välkänd författare inom strategi området är Michael Porter. En vanlig 

utgångspunkt är valet av generiska konkurrensstrategier som Porter (2004) framställer 

enligt följande; lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och fokuseringsstrategi. Den 

generiska konkurrensstrategin är kärnan i företagets strategi och utan en tydlig inriktning 

riskerar företag att förlora konkurrenskraft. 

 

Lågkostnadsstrategi innebär att företaget verkar på hela marknaden och konkurrerar 

genom att erbjuda det lägsta priset. En risk med lågkostnadsstrategi, som ofta innebär 

stordriftsfördelar och standardiserade produkter, är om företaget verkar i en bransch som 

snabbt påverkas av teknologiska förändringar. Företaget riskerar då att förlora sin 

konkurrenskraft till följd av att stordriftsfördelar minskar flexibiliteten och förmågan att 

anpassa sig utefter nya förutsättningar (ibid.). Differentieringsstrategi innebär att 

företaget verkar på hela marknaden men konkurrerar inte om lägsta pris utan erbjuder 

kunden något unikt och av värde. Företaget är unika i de dimensioner som skapar värde 

för kunden i den branschen. Genom att vara unika i det de erbjuder genererar de vinst 

genom att de kan ta ett högre pris. Det kundunika som företaget erbjuder kan innebära 

olika saker, exempelvis att företaget erbjuder något unikt i själva produkten, i 

leveranssystemet eller i marknadsföringen. Risken med en differentierad strategi är att 

konkurrenter kan imitera och erbjuda samma ”unika” produkter, vilket gör att de förlorar 

konkurrenskraft (ibid.). Fokuseringstrategi innebär att företaget verkar på en del av 

marknaden och konkurrerar antingen med lägsta pris eller med differentiering på den 

delen av marknaden. Genom att optimera strategin för den valda marknadsdelen kan 

företaget nå konkurrensfördelar i marknadsdelen, även om de inte har konkurrensfördelar 

för hela marknaden. Risken med fokusstrategi är om konkurrenter med stordriftsfördelar 

kan erbjuda samma som ett företag med fokusstrategi eller om marknadsdelen flyter 
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samman med andra delar (ibid.).  Ett företag som försöker verka inom varje generisk 

konkurrensstrategi, men misslyckas med att bli bäst i något utav dem kallar Porter (2004) 

för stuck in the middle. 

3.2 Prestationsmätningssystem 

Prestationsmätning är en del inom ekonomistyrning vilket Simons (2014) beskriver som 

ett sätt att styra en organisations aktiviteter och riktning, genom formella 

informationsbaserade rutiner och metoder. Vidare definierar Simons (2014) 

prestationsmätningssystem som ett informationssystem för att kunna följa 

implementeringen av affärsstrategier genom att jämföra det faktiska utfallet med de 

strategiska målen. Vanligtvis innehåller ett prestationsmätningssystem metodiska 

tillvägagångssätt för att sätta mål och möjliggöra för uppföljning och återkoppling. 

Franco-Santos et al. (2007) delar in PMS i två olika syften; dels ska organisationens 

strategier reflekteras genom prestationsmåtten, dels ska systemet bidra med information 

för kontroll och beslutsfattande. Micheli, Mura och Agliati (2011) definierar syftet enligt 

följande; styra verksamheten i rätt riktning, övervaka verksamheten samt att 

prestationsmätningen ska stödja beslutsfattandet. Kaplan och Norton (1993); Globerson 

(1985); Kennerley och Neely (2002) definierar prestationsmätningssystemet som en 

reflektion av organisationens strategier, kritiska framgångsfaktorer och mål men som 

samtidigt ska förbättra företagets konkurrenskraft genom att möta kundens krav och 

uppnå interna mål. Prestationsmåtten sänder styrsignaler om vad som är viktigt att 

fokusera på för att nå resultatet (Neely 1999). 

 

3.2.1. Syfte med prestationsmätning  

Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008) menar att prestationsmått kan ha olika syften 

i sin användning och presenterar sex olika syften; lärande, kontroll, belöning, 

mobilisering, legitimering och extern rapportering. Prestationsmätning kan användas till 

olika intentioner och syften. Samma mått kan användas till olika avsikter men Catasús et 

al. (2008) menar att det kan vara svårt att formulera nyckeltal som både tjänar olika syften 

och samtidigt är enkla att använda och förstå. 

Lärande prestationsmått syftar till att skapa en förståelse för olika samband och hur 

nyckeltal kan leda till de önskade effekter som efterfrågas i en organisation. Genom att 



30 
 

relatera olika nyckeltal till varandra så kan lärande framkomma genom förståelsen för hur 

det hänger ihop i verksamheten (Catasús et al. 2008). 

Kontrollerande prestationsmått syftar till att indikera huruvida det följer eller avviker 

från en godtagbar utveckling. Det betyder att det måste finnas någonting att kontrollera 

mot eller jämföra med. Kontrollerande prestationsmått ger således information enbart 

gällande om nyckeltalet ligger inom den gräns och intervall som fungerar som referens, 

inte vad som faktiskt behöver göras eller åtgärdas om avvikelser skulle förekomma 

(Catasús et al. 2008). 

Nyckeltal kan också användas med syftet att utgöra mått att bygga belöningar på till 

belöningssystem. De nyckeltal som används som underlag för belöningar bör spegla det 

som anses viktigt att sträva efter för att nå framgång. En fördel är om måttet ligger i närhet 

till det som kan påverkas, då det skapar motivation att sträva efter (Catasús et al. 2008). 

Mobiliserande prestationsmått syftar till att belysa handlingar och aspekter som anses 

viktiga för att nå framgång. I praktiken kan de vara svåra att mäta, och inte minst se 

samband till exempelvis lönsamhet, vilket inte heller är det mest väsentliga. Det viktigaste 

är att uppmärksamma och poängtera vikten av det som är betydelsefullt att fokusera på 

för att nå framgång. Det är därmed av yttersta vikt att sådana nyckeltal är enkla att förstå, 

både vad som mäts och hur det kan förbättras (Catasús et al. 2008). 

Legitimerande prestationsmått syftar till att uppfylla förväntningar och skapa nytta 

genom att rapportera nyckeltal som förväntas rapporteras. Catasús et al. (2008) ger som 

exempel att dotterbolag ofta rapporterar information och nyckeltal för att moderbolaget 

förväntar eller kräver det. Det kan röra sig om information som inte anses relevant för ett 

dotterbolag att egentligen rapportera, men som moderbolaget använder för att göra 

jämförelser med andra dotterbolag i samma koncern. Därigenom skapar dotterbolaget 

legitimitet genom att rapportera nyckeltal till följd av förväntningarna på detta. 

Med extern rapportering syftar nyckeltalen till kommunikation till intressenter utanför 

själva organisationen. Det kan vara för att synliggöra olika delar av verksamheten, visa 

hur värde skapas genom att visa på samband mellan exempelvis olika nyckeltal eller att 

framhäva jämförelser till sig själv över tiden eller till andra i en bransch (Catasús et al. 

2008).  
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3.2.2 Kontrollnivåer 

 

 
Figur 3.1 process control loops (Lohman, Fortuin och Wouters 2004) 

 

En viktig aspekt inom prestationsmätning är att möjliggöra kontroll av verksamhetens 

prestationer (Merchant och Otley 2007). Kontroll av faktiskt utfall mot uppställda mål 

och förväntningar är nödvändigt för att säkerställa att verksamheten strävar i rätt riktning 

och bibehåller fokus på given strategisk riktning. Enligt Lohman, Fortuin och Wouters 

(2004) kan en verksamhet delas in i tre nivåer för kontroll; strategisk, taktisk och 

operationell, som illustreras i figur 3.1. På operationell nivå sker en jämförelse mellan 

input och output med tillhörande fördefinierade mål. Om utfall och mål skiljer sig åt, 

krävs det kunskap om organisationens beteende för att hitta lämpliga åtgärder, vilket 

illustreras av kontrollfunktionen på nivå 1 (taktisk). Nivå 2 illustrerar strategiska beslut 

där utvärdering, anpassning och förändring kring mål sker. Dessa två kontrollnivåer ska 

säkerställa att prestationsmåtten innehåller den rätta informationen för att kunna utvärdera 

prestation och mål. Med rätt information menas att informationen ska vara relevant för 

kontrollnivån (strategisk, taktisk eller operationell) samt kopplad till företagets 

övergripande strategi (Lohman, Fortuin och Wouters 2004). 
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3.2.3 Prestationsmätningens koppling till strategi 

Behovet av kongruens för strategier på olika nivåer har växt fram allt mer under de senare 

decennierna, stor del till följd av ökad diversifiering i stora organisationer (Nilsson och 

Rapp 2010). Strategisk kongruens syftar till att corporate-, business- och functional 

strategy överensstämmer på alla nivåer i en organisation och ligger i linje med 

organisationens övergripande strategiska riktning (figur 3.2). För att lyckas med detta 

menar Nilsson och Rapp (2010) att strategierna bryts ned i olika nivåer. Förståelse för 

omgivningen och hur organisationen ska använda dess interna struktur och tillgångar för 

att bli konkurrenskraftiga försvåras om strategierna inte bryts ner.  

 

 

Figur 3.2 visualisering av strategisk kongruens (Nilsson och Rapp 2010) 

 

Mätetal i ett prestationsmätningssystem kan delge information om huruvida strategin 

implementeras, samtidigt som det uppmuntrar till beteende som ligger i linje med den 

strategiska riktningen (Neely 1999). Likaså menar Neely (1999) att när strategin speglar 

ett företags mönster av handlingar och beslut blir det tydligt att prestationsmätningen är 

sammankopplad med strategin. Kaplan och Norton (1996) belyser därmed vikten av att 

klargöra vision och strategi för att kunna skapa en tydlig koppling mellan strategi och 

prestationsmätningen samt företagets kritiska framgångsfaktorer, vilket utgör grunden för 

hur väl planering, målsättning och strategisk kongruens kan realiseras. 

3.2.4 Att fastställa mått  

Prestationsmätning definieras av Lohman, Fortuin och Wouters (2004) som en aktivitet 

för att nå definierade mål, där målen härstammar från företagets strategi. Ittner och 

Larckner (1998a) menar att valet av prestationsmått är det mest kritiska ett företag står 
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inför då det har en nyckelroll i strategiska beslut, vid utvärdering av prestationer och 

kontroll. Brown (1996) menar att det är enkelt att mäta men att det kritiska ligger i att 

mäta rätt saker. Informationen från mätetalen måste vara av värde, annars spenderas 

onödig tid på att studera värdelös information. Det är inte bara tid som slösas utan det kan 

även leda till att fel beslut tas (ibid.). Valet av ett prestationsmått innebär samtidigt att ett 

annat prestationsmått frånses (Catasús et al. 2008; Brown 1996) Därför är valet av mätetal 

en kritisk faktor för ett lyckat PMS. Nedan presenteras några författares (Keegan et al. 

1989, Lohman, Fortuin och Wouters 2004, Maskell 1989) olika tillvägagångssätt för att 

ta fram rätt mätetal och designa ett PMS utifrån verksamheten; 

 

Keegan et al. (1989 refererad Neely et al. 2000) delar in processen att välja rätt mått i tre 

delar; 

(1) Titta på strategin, definiera de strategiska målen för företaget och bestäm hur de kan 

översättas i olika dimensioner och individuella åtgärder. 

(2) Välja ut ett antal lämpliga mätetal och sätt in i en PMS matris. 

(3) Implementera PMS i verksamheten och i sättet att tänka, exempelvis genom 

budgetprocessen. 

Det kritiska är att säkerställa att prestationsmätningssystemet faktiskt ligger till grund för 

att driva det dagliga beslutsfattandet i verksamheten och då säkerställer att företagets 

strategi är implementerad. Stegen i sig är självförklarande, dock är det en komplex 

process i praktiken (Keegan et al. 1989 refererad Neely et al. 2000). Vidare behöver det 

säkerställas att alla mått är integrerade (både hierarkiskt och horisontellt) samt etablera 

en förståelse i verksamheten för prestationsmätningen (Neely et al. 2000). 

 

Lohman, Fortuin och Wouters (2004) presenterar tre kriterier att utgå från vid val av 

mätetal; 

(1) inkludera ett varierat antal finansiella och icke-finansiella mått med olika perspektiv 

(2) fokus bör ligga på relationen mellan de olika mätetalen   

(3) länka prestationsmåtten till strategin. 

 

Maskell (1989 refererad i Neely et al. 2000) uppger följande sju principer för ett 

välfungerande PMS: 

(1)  Måtten ska vara i relation till företagets strategi likt ett orsak-verkan samband  

(2)  Icke-finansiella mått bör inkluderas 
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(3) Måtten bör variera utefter position och enhet, samma mått är inte passande för alla 

avdelningar eller enheter. 

(4) Det ska vara välkänt att mått förändras när omständigheter förändras 

(5) Måtten ska vara användbara och enkla att förstå 

(6) Måtten ska möjliggöra snabb feedback inom organisationen 

(7) Måtten ska både övervaka och utvärdera för att möjliggöra ständiga förbättringar 

 

Det är inte enbart väsentligt att ha rätt mätetal, utan det är även viktigt att ha rätt antal 

mätetal, då ett för stort antal kan medföra att informationen blir för omfattande, vilket kan 

göra det svårt att ta till sig informationen (Milost 2013). Ferreria och Otley (2009) 

argumenterar för att maximalt 25 mätetal bör inkluderas. Brown (1996) menar att en 

individ kan ta till sig maximalt 20 mätetal. Ett optimalt PMS består av ett balanserat antal 

mätetal (Brown 1996; Kaplan och Norton 1996). Det behövs en balans i måtten gällande; 

finansiella och icke-finansiella, utfall och drivande, internt och externt, input-process-

output samt en balans mellan de mest väsentliga delarna av organisationen indelad i 

perspektiv.  

 

3.2.4.1 Finansiella och icke-finansiella 

Prestationsmått kan ha finansiell och icke-finansiell karaktär och ett optimalt PMS 

behöver en balans mellan dessa. Finansiella prestationsmått är mått på företagets 

finansiella prestation och kategoriseras ofta som utfallsmått. Finansiella mått förser 

företaget med historisk data (Milost 2013). Exempel på finansiella mätetal är; omsättning, 

rörelsemarginal, kassaflöde och täckningsgrad (Delen, Kuzey och Uyar 2013). Icke-

finansiella prestationsmått har blivit allt vanligare till följd av upplevda begränsningar 

med enbart finansiella mått. Dossi och Patelli (2010) och Micheli, Mura and Agliati 

(2011) menar att icke-finansiella mått kan uppmuntra organisationer att fokusera 

långsiktigt. Exempel på icke-finansiella prestationsmått är; antal nya produkter och nya 

kunder, medarbetar- och kundnöjdhet samt kvalitetsmått (Milost 2013). Likaså leder icke-

finansiella indikatorer ofta till att fler enhetschefer inkluderas i diskussioner kring ett 

företags prestationer eftersom de icke-finansiella måtten ofta är mer specifika jämfört 

med finansiella mått som mer omfattar verksamheten i stort. Det är dock svårare att 

standardisera icke-finansiella prestationsmått eftersom de många gånger är 

företagsspecifika (Dossi och Patelli 2010). Enligt Dossi och Patelli (2010) kan svårigheter 

med att just standardisera icke-finansiella prestationsmått vara en anledning till att 
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organisationer drar sig för att använda det. Lohman, Fortuin och Wouters (2004) samt 

Micheli, Mura och Agliati (2011) menar att det är nödvändigt att ha både finansiella och 

icke-finansiella prestationsmått för att kunna mäta allt väsentligt i verksamheten och 

översätta strategi till specifika mätetal. Perera och Perera (2013) menar att finansiella 

mätetal är betydelsefulla för strategiska beslut och icke-finansiella mätningar främjar 

effektiv kontroll av dagliga aktiviteter. Det faktiska resultatet uppnås därför genom ett 

varierande antal prestationsmått som reflekterar hur väl företaget lyckas med att uppnå 

de strategiska besluten (Lohman, Fortuin och Wouters 2004). 

 

3.2.4.2 Utfalls- och drivande mått 

Prestationsmått kan kategoriseras som utfalls- och drivande mått. Mått som baseras på 

resultat indikerar utfallet av en strategi (Anthony och Govindarajan 2007). Kaplan och 

Norton (1996) ger exempel på utfallsmått; lönsamhet, ROI, marknadsandelar, 

omsättningstillväxt, omsättning per anställd, återköpsfrekvens och intäkter från nya 

produkter. Parmenter (2007) menar att även kund- och medarbetarnöjdhet kan 

kategoriseras som ett utfallsmått. Utfallsmått anses enligt Tjandra och Shimko (2016) 

relativt enkelt att mäta och är bra för att hålla koll på företagets resultat. En nackdel med 

denna typ av mått är att det inte förser företaget med information hur väl de är på väg mot 

målet och identifierar inte någon riktning (Milost 2013).  

 

Drivande mått är ofta mer situationsspecifika, menat faktorer som leder fram till 

lönsamhet, värdeskapande och konkurrenskraft (Kaplan och Norton 1996). Drivande mått 

kan definieras som tal som mäter prestationen innan problemen visar sig och möjliggör 

identifiering kring aktiviteter som behöver åtgärdas eller införas för att nå målet (Tjandra 

och Shimko 2016; Anthony och Govindarajan 2007). Anthony och Govindarajan (2007) 

menar att drivande mått kan användas på en lägre nivå inom företag. Exempel på drivande 

mått; cykeltider, defektnivåer, omsättningsmix, kundrelation, produktutveckling, timmar 

med kundkontakt, och strategisk kompetens (Kaplan och Norton 1996). Olve, Roy och 

Wetter (1999) menar dock att kategorisering av mått är komplext, mått som är utfall på 

en nivå kan vara ett drivande mått på en annan nivå. Exempelvis är leveransprecision ett 

utfallsmått för utlastningsenheten men ett drivande mått för kundnöjdhet. Det är alltså 

inte helt enkelt att avgöra vilka mått som är drivande och vilka som är utfallsmått (ibid.).  
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Utfallsmått har mer kortsiktigt fokus och drivande mått indikerar på hur företag skapar 

värde långsiktigt. Kaplan och Norton (1996) och Tjandra och Shimko (2016) menar att 

utfallsmått, utan drivande mått, inte berättar något om hur målet ska uppfyllas eller förser 

organisationen med information om riktning. Samtidigt är utfallsmått nödvändigt för att 

urskilja vad det drivande måttet resulterat i. Genom att kombinera både drivande och 

utfallsmått möjliggörs mätning av effektiviteten i processerna samt effektiviteten från 

strategisk nivå till verkställande nivå, samtidigt som det ger indikatorer kring hur 

verksamheten mår (Tjandra och Shimko 2016). Även Kaplan och Norton (1996) menar 

att en kombination av utfall och drivande mått är det bästa för att kunna se hur resultaten 

uppnås samt om genomförandet går i linje med strategin. 

 

Förbättringsarbete kring kund- och medarbetarnöjdhet samt innovation är investeringar 

som inte återspeglas som tillgångar på samma sätt som investeringar i materiella 

tillgångar (Ittner och Larcker 1998b). Dock menar (Ittner och Larcker 1998b) att det är 

avgörande investeringar som kan öka ett företags prestation. Att ha mått och mål kring 

sådana förbättringsarbeten och investeringar kan ge bättre indikationer på framtida 

finansiella prestationer jämfört med enbart historiska finansiella nyckeltal. Ittner och 

Larcker (1998b) ger exempel på drivande icke-finansiella mått som innovation, 

medarbetar- och kundnöjdhet, vilket de menar är nyckelprocesser i en verksamhet. 

3.2.4.3 Interna och externa mått 

För att fånga helheten i verksamheten fordras en balans mellan interna och externa mått. 

Pearce (1983) beskriver internt fokus som ett inifrån och ut perspektiv där effektivitet är 

i fokus. Externt fokus beskriver Pearce (1983) som ett utifrån och in perspektiv med fokus 

på externa faktorer som påverkar organisationens konkurrenskraft. Olve, Roy och Wetter 

(1999) definierar kundnöjdhet eller leverantörsrelaterade mått som exempel på externa 

mått och mått kopplade till den interna processen som exempel på interna mått. Pearce 

(1983) menar att interna mått kan vara mått för kostnadskontroll, medarbetare (både 

kapacitet och relationer) samt finansiella resultat. Externa mått som påverkar 

konkurrenskraften kan vara mått som kundnöjdhet, marknadsandelar, 

leverantörsrelaterade mått eller mått kopplade till konkurrenter och aktieägare (ibid.). Det 

krävs en balans mellan interna och externa mått. Om en organisation enbart fokuserar på 

externa resultatmått riskerar de att missa vikten av den interna processen och dess 

inverkan på exempelvis kundnöjdhet. Likaså om en organisation enbart fokuserar på 
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interna mått kopplade till produktionen och då har produkter i hög kvalitet och en effektiv 

tillverkningsprocess och lever i tron om att exempelvis kundnöjdhet automatiskt blir en 

följd av detta. De riskerar då att förlora kunder, eftersom de inte vet vad som genererar 

värde för kunden (Anthony och Govindarajan 2007; Olve, Roy och Wetter 1999). 

3.2.4.4 Mått för input, process och output 

För ett optimalt PMS bör även aspekterna - input, process, output - fångas.  

 

 

Figur 3.3 illustration av input, process, output.   

 

Brown (1996) upplyser skillnaden mellan input, process, output och utfall (outcome 

measures) och presenterar liknelsen med att baka en kaka. Input-måtten är volymen mjöl, 

antal ägg osv, process-måtten är ugnstemperatur och tid, output-mått är kvaliteten på 

kakan och utfallsmått betyget från de som äter kakan (Brown 1996). För att översätta 

liknelsen i en verksamhet är input-mått antal eller volym av material eller råmaterial in i 

processen, process-mått är cykeltid och ställtid, output-mått kvalitetsmått och utfallsmått 

är kundnöjdhet. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att mäta output (till höger i figur 3.3) 

ger utfallet och effekten av vad som inträffat, då man kan se om input och processen var 

framgångsrik. Att mäta input och process (till vänster i figur 3.3) ger information om de 

drivande faktorerna för utfallet. Genom att förstå och kontrollera de drivande måtten, i 

input och process, kan prestationen förbättras som över tid kommer resultera i bättre 

output. Exempelvis är vinst ett bra mått för output som visar det slutliga resultatet, det 

säger dock ingenting om hur organisationen ska styras eller hur den ska förbättras (ibid.). 
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Figur 3.4 porters värdekedja (Porter 2004)  

 

Input, process, output kan även visualiseras i en värdekedja; värdekedjan består av en 

uppsättning aktiviteter (figur 3.4). Ett företags konkurrenskraft går inte att urskilja genom 

att enbart titta på ett företag som helhet, utan det krävs att man tittar på varje aktivitet i 

företagets värdekedja. Värdekedjan delar in ett företag i dess strategiskt relevanta 

aktiviteter för att förstå beteendet av kostnaden samt de existerande och potentiella 

resurserna av differentiering (Porter 2004).  Även Kaplan och Norton (1996) och Lindvall 

(2011) framhäver vikten av att identifiera de värdeskapande aktiviteterna för att nå 

konkurrensfördelar. Genom att minska de icke-värdeskapande aktiviteterna kan mer 

resurser läggas på att förbättra de värdeskapande aktiviteterna som kan leda till ökade 

konkurrensfördelar (ibid.). Det gäller då att ha en effektiv värdekedja där de 

värdeskapande aktiviteterna mäts och följs upp, både mått i form av det som stoppas in i 

värdekedjan (input), mått för processen och mått för det som värdekedjan genererar 

(output).  

 

3.2.4.5 Perspektiv 

Prestationsmått bör alltid vara sammankopplade med strategin och de kritiska 

framgångsfaktorerna för att nå framgång med prestationsmätningen. Parmenter (2007) 

menar att det är viktigt att se till så att alla aspekter och områden inkluderas, och 

förespråkar de olika perspektiven i ett balanserat styrkort för att täcka alla olika delar av 

en verksamhet. Kaplan och Norton (1996) presenterar fyra perspektiv i sitt balanserade 

styrkort; Finansiellt, Kund, Intern process samt Lärande och tillväxtperspektivet, som en 

indelning till att fånga detta. Kaplan och Norton´s (1996) perspektiv ligger till grund för 

de perspektiv som denna studie utgår ifrån, dock med vissa justeringar i form av ett 

medarbetarperspektiv. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att perspektiven bör justeras 

för att anpassa sig till verksamheten och att ett medarbetarperspektiv är vanligt 

förekommande för att belysa vikten av medarbetarnas roll i en verksamhet. I Kaplan och 

Nortons (1996) indelning inkluderas innovation i lärande och tillväxtsperspektivet, vi har 

dock valt att benämna det enbart som innovationsperspektivet. Finansiell, Kund, Intern 

process, Innovation och Medarbetare är de fem perspektiv som således presenteras mer 

ingående.  
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Det finansiella perspektivet ska definiera den finansiella prestationen som förväntas 

utifrån strategin. Måtten i det finansiella perspektivet består ofta av finansiella utfallsmått 

och bör utformas utefter verksamheten samt utifrån den marknad bolaget är verksam inom 

(Kaplan och Norton 1996). Vanliga mått inom perspektivet är lönsamhet, tillväxt, 

kassaflöde och avkastning på eget kapital (Kaplan och Norton 2004). 

 

Kundperspektivet syftar till att fånga det som skapar värde för kunden inom den marknad 

och kundsegment företaget är verksam inom. Detta perspektiv har ett externt fokus. 

Vanligt förekommande mått är i områdena marknadsandelar, kundnöjdhet, kundförvärv, 

kundlojalitet och kundlönsamhet (Kaplan och Norton 1996). Mål kopplade till dessa mått 

ska definiera värdeskapandet för kunden och vara i linje med organisationens strategier 

(Lindvall 2011; Kaplan och Norton 2004). Ittner och Larcker (1998b) menar att ökad 

kundnöjdhet leder till förbättrad finansiell prestation. Genom att förbättra lojaliteten för 

redan befintliga kunder kan företaget reducera priselasticiteten, reducera kostnader för 

avtalsupprättelser, minska marknadsföringskostnader genom positiv word-of-mouth 

reklam och öka företagets image och rykte. Ittner och Larcker (1998b) menar att de flesta 

företag har något form av mål kring kundnöjdhet för att kunna ge indikationer kring 

förbättringsarbete och underlag för strategiska beslut. Om exempelvis kunden värdesätter 

kvalitet och leveranser i tid, bör detta reflekteras i verksamhetens mål och mått (Kaplan 

och Norton 2004). 

 

Interna processperspektivet är den mest kritiska delen, eftersom det är här möjligheten 

finns att fysiskt generera värde för kunden finns (Kaplan och Norton 2004). Exempel på 

mått inom den interna processen är cykeltid, kvalitet, kassation, leveranstid och kapacitet 

(Olve Roy och Wetter 1999; Simons 2000). Genom att mäta cykeltider kan icke-

värdeskapande aktiviteter uppdagas och elimineras (Anthony et al. 2014). 

 

Innovationsperspektivet är viktigt för att kunna konkurrera och differentiera sig på 

marknaden. Anthony et al. (2014) menar att innovation och produktutveckling leder till 

bolagets framtida utveckling. Vanliga mått inom innovation är exempelvis hur mycket 

resurser som spenderas på FoU, beräknad i monetära termer eller i tid (Olve Roy och 

Wetter 1999) och antal utvecklingsprojekt, nylanserade produkter samt försäljning av nya 

produkter (Anthony et al. 2014). 
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Medarbetarperspektivet syftar till att lyfta fram personalen som en resurs, eftersom detta 

är en kritisk faktor för att generera värde och utvecklas (Olve Roy och Wetter 1999). 

Vanliga mått relaterade till medarbetare är; medarbetarnöjdhet, medarbetarlojalitet, 

medarbetarproduktivitet (kan mätas genom omsättning per anställd). Genom att personal 

och verksamhet blir mer effektiv eller säljer en större volym ökar omsättningen per 

anställd. En negativ aspekt med måttet omsättning per anställd är att det inte visar 

vinstmarginalen vilket innebär att omsättningen per anställd kan öka samtidigt som 

vinstmarginalen sjunker och det är vinstmarginalen som är det viktiga för företagets 

överlevnad. Det kan därför vara bra att komplettera måttet med exempelvis vinst per 

anställd (Kaplan och Norton 1996). 

 

 
Tabell 3.1 sammanställande tabell över balanserade mätetal och perspektiv 

 

Tabell 3.1 ger en sammanfattning över viktiga aspekter vid fastställande av mått. En 

balans mellan finansiellt, icke-finansiellt, drivande, utfall, internt, externt, input, process 

samt output möjliggör för ett välfungerande prestationsmätningssystem. Det krävs även 

en balans mellan perspektiven, som ska spegla det mest väsentliga i företaget. 

3.2.4.6 Olika nivåer 

Parmenter (2007) menar att det finns tre olika nivåer av prestationsmått; KRI, PI och KPI 

som egentligen ingår i det som i praktiken ofta benämns som KPI:er. KRI står för key 

result indicators och förmedlar hur det har varit i något avseende, det vill säga ett typ av 

mått som är resultatgivande. PI står för performance indicator och hänvisar till vad som 

bör göras. KPI står för key performance indicator och visar på vad som behöver göras för 

att i betydande utsträckning öka prestationen. 
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Figur 3.5 olika nivåer för prestationsmått (Parmenter 2007) 
 

Parmenter (2007) beskriver KRI som indikationer för hur väl företag strävar i rätt riktning 

och uppnår förväntade resultat, vilket ledningen för många företag ofta efterfrågar. 

Sådana indikationer säger dock inte vad som behöver göras för att förbättra dessa resultat. 

Kundnöjdhet, anställdas nöjdhet, nettoresultat före skatt och avkastning på sysselsatt 

kapital är exempel på KRI som Parmenter (2007) menar ofta inkluderas som KPI:er i 

praktiken. En skillnad mellan KPI:er och KRI:er är tidsaspekten för hur ofta de bör mätas, 

där KRI:er har en längre tidsram och bör mätas månads- eller kvartalsvis, medan KPI:er 

bör mätas dagligen eller veckovis. Performance indicators, PI, ligger ofta nära till hand 

för KRI:erna, men som är mer nedbrutna per exempelvis avdelning eller team. Mer 

nedbrutna nyckeltal medför tydliga indikatorer för hur olika avdelningar eller team 

presterar. PI:er kan därmed antas synliggöra bakgrunden och prestationerna som leder 

resultaten för KRI:erna. 

 

Parmenter (2007, s. 3) definierar KPI som ”a set of measures focusing on those aspects 

of organizational performance that are the most critical for the current and future success 

of the organization”. Vidare menar Parmenter (2007) att KPI:er karaktäriseras av att vara 

icke-finansiella, kräver frekvent mätning, utgör viktigt underlag för top-management, 

kräver förståelse för orsak-verkan av mätetalen av ett företags anställda och knyter ansvar 

till specifika avdelningar och anställda. Likaså har KPI:er stor inverkan för företagen i att 

nå framgång, då de bör ligga nära i hand till ett företags kritiska framgångsfaktorer och 

hänger samman och påverkar flera olika aspekter i verksamheten. Parmenter (2007) 

menar att KRI är en typ av utfallsmått och PI är drivande mått. KPI:er kan ses som 

antingen nuvarande eller framtidsfokuserade indikationer. Genom denna klassificering 
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menar Parmenter (2007) att måtten bättre fångar den framtida aspekten än vad som 

framkommer då det klassificeras som drivande mått. 

3.2.5 Orsak-verkan samband   

Vanliga misstag med icke-finansiella prestationsmått är att företag implementerar måtten 

men med avsaknad av en strategisk koppling (Ittner och Larcker 2003). Anthony och 

Govindarajan (2007) menar att ett tydligt orsak-verkan samband mellan prestationsmått 

och strategi tydliggör både syftet och förståelsen för prestationsmåtten. Ittner och Larcker 

(2003) menar att det även måste finnas en koppling mellan icke-finansiella 

prestationsmått och framtida finansiella resultat. En medvetenhet om relationen mellan 

mätetal och dess påverkan på resultatet är väsentlig för ett lyckat PMS. Om det saknas en 

tydlig koppling kan organisationen riskera att sträva i blindo eller att fokus läggs på fel 

saker (Milost 2013). Medarbetarnas skicklighet och produktionsprocessen har 

exempelvis stor påverkan för att kunna erbjuda kvalitet och leveranser i tid och är då i 

orsak-verkan-samband med kundnöjdhet (Kaplan och Norton 2004). 

 

Kaplan och Norton (2004) presenterar en strategisk karta som fungerar som en 

visualisering av orsak-verkan sambandet. Strategiska kartan presenteras som den saknade 

länken mellan strategisk formulering och strategisk verkställande, från en högt strävande 

mission till det dagliga arbetet. En strategisk karta visualiserar det indirekta 

värdeskapandet, som saknar en direkt koppling till det finansiella resultatet, men som 

spelar stor roll för strategiuppfyllandet. Värdet av dessa aspekter beror på dess alignment 

med strategin eftersom de sällan är värdeskapande i sig själva (ibid.). 

 

Figur 3.6 orsak-verkan samband (Kaplan och Norton 1996)  
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3.2.6 Att sätta mål 

Mål för förväntade prestationer i en verksamhet kan vara antingen kortsiktiga eller 

långsiktiga. Kortsiktiga mål sträcker sig vanligtvis upp till ett år, medan långsiktiga mål 

sträcker sig över flertalet år vilket medför aspekten av att kunna anpassa verksamheten 

till rådande utveckling för att bibehålla konkurrenskraft. För att vara konkurrenskraftig 

behöver företag kunna hantera såväl den kortsiktiga som långsiktiga perspektivet (Simons 

2014). Även Kaplan och Norton (1996) menar att det behövs en balans mellan långsiktig 

och kortsiktig målsättning för att förtydliga helheten i organisationer. Micheli, Mura och 

Agliati (2011) menar att genom användande av icke-finansiella mål så tvingas 

organisationer till ett mer långsiktigt tidsperspektiv som även påverkar länken mellan 

beslutsfattandet och strategin. Det är också viktigt att ha mål inom varje perspektiv av 

verksamheten, för att kunna koppla an till strategin i alla väsentliga delar (Kaplan och 

Norton 1996). Lindvall (2011) menar att de långsiktiga strategierna förverkligas genom 

kortsiktiga mål. Att skapa målkongruens blir därmed viktigt, så att alla delar av företaget 

strävar för att uppfylla mål som förbättrar verksamheten som helhet. 

 

3.2.6.1 S.M.A.R.T  

År 1981 presenterade George Doran akronymen SMART för första gången i samband 

med målsättning. Sedan dess har det blivit mycket omtalat och flera olika variationer har 

diskuterats och lagts till för vad de olika bokstäverna står för. Doran (1981) menar att 

målsättning är en vital del av managers arbete, för att lyckas nå framgång där förmedling 

av målen inom en organisation, inte minst till medarbetare, är livsnödvändig. Den 

akronym som Doran (1981) presenterade syftade till att mål bör vara Specific, 

Measurable, Assignable, Realistic och Time-related. Att mål är specifika innebär att målet 

ska vara tydligt gällande det önskade utfallet, exempelvis genom önskvärd nivå eller 

procentsats (Shahin och Ali 2007). Mätbarheten syftar till att målen bör kopplas samman 

med ett sätt att mäta utvecklingen huruvida målen uppfylls. Assignable är viktigt för att 

kunna specificera vem som är ansvarig för att någonting sker och för att veta vem som 

kan påverka för att uppnå målet (Doran 1981). MacLeod (2012) presenterar en annan 

innebörd jämfört med Doran (1981), vilket säger att det är viktigt att mål är Relevanta. 

Målen bör spegla rätt saker för att nå dit man vill. Att sätta ett tidsperspektiv på när målen 

kan förväntas bli uppfyllda sätter ramar för processen att uppnå mål (Doran 1981).   
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Vidare menar Doran (1981) att det inte är möjligt att alltid uppfylla alla kriterier samtidigt, 

utan avvägningar måste ibland göras. Inte minst gällande olika nivåer inom ett företag. 

På viss nivå är det mer lämpligt att fastställa mer visionsliknande och abstrakta mål för 

att driva organisationen mer långsiktigt. På andra, ofta lägre nivåer, är det viktigt att 

konkretisera och tydliggöra den faktiska innebörden av ett mål, inte minst för att kunna 

förmedla till medarbetare hur deras arbete tillför måluppfyllelsen, sett till ett 

helhetsperspektiv (Doran 1981). 

 

3.2.6.2 Benchmarking  

Ett tillvägagångssätt för att sätta mål är att tillämpa benchmarking, vilket kan beskrivas 

som en process där jämförelser görs med det bästa inom sitt slag. Jämförelseobjektet kan 

exempelvis vara den bästa inom branschen eller ett företag i en annan bransch men som 

har en effektiv process inom något område (Furey 1987). Furey (1987) menar att det är 

viktigt att beakta benchmarking som ett sätt att lära sig från konkurrenterna och förbättra 

de interna processerna, vilket är en större betydelse än att enbart identifiera områden som 

är underpresterande. Det kritiska med benchmarking är att få access till information, 

eftersom den information som behövs ofta kan vara känslig. Det är därför vanligt med 

internbenchmarking, där en organisation jämför olika enheter med varandra eller 

likartade dotterbolag. Internbenchmarking ser till en enhet som gör en specifik sak bäst 

och försöker implementera detta på andra enheter (Lindvall 2011). Furey (1987) 

instämmer i att benchmarking är ett användbart verktyg för att analysera olika funktioner 

inom en organisation. 

3.2.7 Medarbetarnas betydelse  

För att ett företag ska lyckas uppnå sina mål och strategier är det viktigt att medarbetarna 

strävar i samma riktning. Om medarbetarna har en förståelse för strategier och mål kan 

de lättare ta eget ansvar för att nå dessa (Olve och Samuelson 2008). Gruman och Saks 

(2011) menar att nyckeln till ett lyckat PMS är att ha en engagerad personal och 

poängterar några åtgärder som ökar engagemanget från medarbetarna;  

 

• Det är viktigt att ha nedbrutna mål som individen kan arbeta mot och känna att 

deras prestation kan bidra till, det är dock viktigt att medarbetaren känner att målet 

inte är ouppnåeligt, då kan organisationen istället mötas av motstånd och 

missnöje.  
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• Målen ska helst vara satta av medarbetarna själva, men inom vissa ramar för att 

säkerställa att det ligger i linje med organisationens övergripande strategier och 

mål. För att säkerställa detta är det viktigt att strategi och mål är välförankrade 

och att det finns en förståelse för dem i hela organisationen.   

• Engagemang hos medarbetarna kan förbättras genom att prestationer 

uppmärksammas. Dock utan att peka ut individer. En öppen kommunikation där 

medarbetarna kan komma med åsikter och synpunkter kan öka engagemanget.  

• Feedback och uppdateringar kring resultat är sedan viktigt för att bibehålla 

motivationen (ibid.). 

 

Ett sätt att få medarbetarna att arbeta efter organisationens strategier och mål är att införa 

ett belöningssystem. Belöning, oavsett om den är av monetär och icke-monetär karaktär, 

är viktigt för att kunna öka eller bibehålla motivation och engagemang. Ett 

belöningssystem kan vara ett hjälpmedel för att styra medarbetarna i önskvärd riktning 

genom att belöna det som är viktigt för organisationen (Olve och Samuelson 2008).  

 

3.2.8 Fallgropar 

Mycket fokus i litteraturen ligger enligt Neely et al. (2000) på hur man ska designa och 

ta fram ett PMS, eftersom det anses som det mest kritiska. Mycket tyder dock på att det 

kritiska inte ligger i framställandet av systemet utan snarare i att säkerställa att det är 

implementerat och förankrat i verksamheten. Systemet kan mötas av motstånd från 

anställda, det kan exempelvis uppstå en rädsla kring att bli granskad och utvärderad. Vissa 

kan vara skeptiska till om systemet verkligen är trovärdigt, vilket gör det ytterst viktigt 

att förståelse finns för prestationsmåtten samt att koppling till mål och strategi är 

förankrad i verksamheten (Neely et al. 2000). Anthony et al. (2014) menar att ett tydligt 

samband mellan prestationsmått och strategi skapar en förståelse för strategin på lägre 

nivåer. 

 

Neely et al. (2000) menar även att många företag missar en viktig aspekt; att ha ett system 

som möjliggör för ständiga förbättringar och är anpassat utefter företagets förutsättningar. 

Detta är viktigt då systemet ofta med tiden blir mindre och mindre värdefullt för 

organisationen om inga uppdateringar och förändringar genomförs. Uppdateringar för 

systemet sker oftast genom att nya mätetal läggs till men allt för sällan tas gamla 

inaktuella mätetal bort. Vilket i sin tur riskerar att systemet innehåller för många 
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prestationsmått där många dessutom är inaktuella. Ett för stort antal mätetal kan medföra 

att informationen blir för omfattande och att viktiga mätetal faller i skymundan. 

Prestationsmätningssystemet riskerar då att varken vara relevant eller användbart (Neely 

et al. 2000).  

 

Vid utvecklingen av ett PMS behöver företaget ta hänsyn till olika förutsättningar, ibland 

även motsägande sådana menar Simons (2014). Ett exempel är på hur olika aktörer, såsom 

kunder, aktieägare och anställda, kan ha olika drivkrafter i sitt engagemang för en 

organisation (ibid.). Kaplan och Norton (1996) menar att det finns en risk för 

suboptimering om för mycket fokus läggs vid ett mätetal. De ger leveransprecision som 

ett exempel. Leveransprecision är en viktig aspekt för de flesta företag, men om fokus 

endast ligger på att leverera i tid finns det risk att fokus läggs på att ha ett stort lager, för 

att säkerställa att leveranserna sker i tid. Vilket bidrar till att kapital binds och en risk för 

inkurans och kassation för varorna i lager, som riskerar att aldrig bli sålda.  Ett annat sätt 

att nå leveransprecision är att ha långa leveranstider från att ordern läggs, företaget lyckas 

leverera i tid men kunden kanske inte är nöjd med den långa leveranstiden och väljer en 

konkurrent vid nästa tillfälle (ibid.). Ett välutformat PMS behöver kunna uppmärksamma 

och hantera sådana aspekter (Simons 2014). För att minimera risken för suboptimering 

menar Kaplan och Norton (1996) att varje mätetal bör ha ett kompletterande mått. Syftet 

är att det ska förhindra att målet nås på ett sätt som inte är optimalt för hela organisationen. 

Kompletterande mätetal för att säkerställa att leveransprecision inte resulterar i negativa 

aspekter som sämre kundnöjdhet är att mäta utlovat leveransdatum och kundens önskade 

leveransdatum (ibid.). 

 

3.3 Globala organisationer 

Internationella organisationer har förändrats under de senare åren menar exempelvis 

Dossi och Patelli (2010), Lindvall (2011) och Mahlendorf et al. (2012). Olika faktorer har 

lett fram till ökad globalisering som sker i världen, Lasserre (2012) presenterar 

exempelvis att minskade handelsbarriärer, minskade kostnader för koordinering, ökade 

ekonomiska skalfördelar samt produktstandardisering och global varumärkestyngd som 

drivande faktorer till globaliseringen. Likaså kan globaliserande kunder leda till 

globalisering för organisationer då de följer sina kunder in på nya marknader och länder 

(ibid.). Fördelarna för globala organisationer kan innebära fördelar gällande bland annat 

kostnader och lärande. Kostnadsfördelar kan uppstå till följd av standardisering av 
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produkter och skalfördelar, ökad förhandlingsförmåga hos leverantörer samt förmågan att 

bygga nätverk nära källan till leverantörer och kunder. Fördelar gällande lärande bygger 

på att utbyta kunskap och lärdomar mellan enheter i en organisation för att inte göra om 

samma misstag mer än en gång och hjälpas åt i utvecklingen istället för att verka helt skilt 

från varandra (ibid.). För att organisationer ska kunna hantera den komplexitet, som 

medföljer av att vara globala, för att nå framgång behövs rätt styrning och kontroll. Dossi 

och Patelli (2010) menar att kommunikationen av mål och strategier försvåras avsevärt i 

globala organisationer till följd av kulturella och geografiska avstånd mellan moder- och 

dotterbolag. Traditionella och hierarkiska kontrollsystem är inte längre optimalt för 

dagens internationella organisationer. Dossi och Patelli (2010) menar att sådana 

kontrollsystem inte stödjer det ömsesidiga beroendeförhållande mellan moder- och 

dotterbolag som många internationella organisationer har idag. Dossi och Patelli (2010) 

framhäver dotterbolag som enheter med olika förmågor och kompetenser och som strävar 

efter konkurrensfördelar med deras lokala förutsättningar. Dotterbolag bidrar med 

säregna förutsättningar och förmågor som gemensamt kan bilda en konkurrensmässig 

koncern. Resultatet av dotterbolagens prestationer är en kombination av lokalt anpassat 

entreprenörskap och internationella strategier. Skillnaderna i dotterbolagens 

verksamheter medför en komplexitet gällande styrning och kontroll som globala 

organisationer, som verkar inom flera affärsområden, måste hantera (ibid.). Busco et al 

(2008, s. 104) definierar integration som ”the effective collaboration, among diverse 

organisational entities, which is necessary to achieve a global unity of effort, while at the 

same time leaving space for local adaptation, differentiation and flexibility”. Integration 

inkluderar i denna mening att kunna hantera dotterbolagens säregenheter och 

organisationens helhet, genom lämplig styrning och samverkan (Busco, Giovannoni och 

Scapens 2008).    

 

Globala aspekter Ekonomiska skalfördelar 

Kunskapsutbyte och lärdomar 

Global varumärkestyngd 

Bygga nätverk 

Förhandlingsförmåga 
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Lokala aspekter Säregna förutsättningar och förmågor 

Närhet till kunder och leverantörer 

Flexibilitet 

Kortare reaktionstid 

Självständighet 

Tabell 3.2 sammanfattning av globala och lokala aspekter 

 

Graden av decentraliserat beslutsfattande har stor inverkan på koordinationen mellan 

moderbolag och dotterbolag inom globala organisationer. För att erhålla global 

konkurrenskraft krävs en viss grad av centralisering och koordinering, för att däremot 

kunna anpassa organisationen till lokala förutsättningar krävs en viss grad av 

decentralisering (Busco, Giovannoni och Scapens 2008). Avståndet mellan bolag i en 

global koncern menar Busco, Giovannoni och Scapens (2008) kan visualiseras som både 

sträckan mellan dotterbolagen och moderbolaget och tiden det tar från att beslut tas på 

moderbolagsnivå, till dotterbolag genomför beslutet och tills rapport på genomförandet 

återfås på moderbolaget. Avståndet mellan moder- och dotterbolag är en väsentlig aspekt 

som globala organisationers behöver hantera. 

 

En vanlig organisationsstruktur i decentraliserade organisationer menar Anthony et al. 

(2014) är strukturen av affärsenheter. Det innebär att en affärsenhet är uppdelat så att ett 

företag är ansvarig för alla delar av dess verksamhet, mycket likt ett enskilt företag och 

utvärderas ofta på lönsamheten. Det är moderbolaget som sätter upp policys och riktlinjer 

för hur organisationen ska utvecklas, vilket är en avgörande aspekt för att bolagen ska 

tillhöra organisationen. Moderbolag fastställer och följer också upp bolagens prestationer, 

ofta med hjälp av budget som verktyg. Fördelen med denna typ av decentraliserad struktur 

menar Anthony et al. (2014) är att verksamheten kommer närmare marknaden och kan 

således vara mer flexibla i sin approach mot kunder. Ur ett kontrollperspektiv är 

strukturen av affärsenheter väldigt lämplig då det för varje enhet finns en ansvarig för 

bland annat lönsamheten, kostnader och samverkan till andra enheter.  

3.3.1 Styrning i globala organisationer  

Lasserre (2012) menar att avvägningen mellan globalt och lokalt påverkas av 

konkurrensstrukturen i branschen vilket medför att organisationer behöver hitta rätt nivå 

av integration, koordination och decentralisering. En bransch med hög global påverkan 
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medför att organisationerna bäst konkurrerar genom att dra nytta av skalfördelar för att 

skapa effektivitet och snabbhet genom att arbeta globalt på ett koordinerat sätt. I en 

bransch med hög lokal påverkan konkurrerar organisationer främst genom att arbeta 

flexibelt, nära marknaden och självständigt i olika länder, då det skiljer sig mellan 

länderna. En bransch som verkar i ett mellanläge av global och lokal påverkan kräver 

fördelarna med den globala koordineringen samtidigt som de lokala fördelarna med 

flexibilitet och närhet. Lasserre (2012) menar att den senare varianten blir allt mer vanlig 

för att nå konkurrensfördelar. Lasserre (2012) presenterar även fördelar med att verka 

lokalt, vilket jämfört med global integration och koordination innebär mer 

kundorienterade fördelar som kan leda till ökade marknadsandelar, inte minst då det 

varierar från land till land. Dessa fördelar inkluderar närhet till marknaden och kunderna, 

flexibilitet till att anpassa sig till och möta kunderna samt kortare reaktionstid gentemot 

kunden och dess behov. 

 

Organisationer med decentraliserat beslutsfattande kräver integrerad kontroll. 

Kontrollsystem är ett sätt att förankra den övergripande strategin till interna kapaciteter 

och prestationer, genom att skapa enhetliga tillvägagångssätt och principer för kontroll 

(Nilsson och Rapp 2010). En risk som medföljer decentralisering av beslutsfattande 

gällande taktiska och operationella beslut är risken för att tappa den koordinerande 

strategiska planeringen på koncernnivå. Detta riskerar att förekomma då koncernen 

försöker göra organisationen mer flexibel och anpassningsbar. En utmaning för koncerner 

är därmed att koordinera bolagen samtidigt som de ges frihet till att styra verksamheten 

taktiskt och operationellt (Nilsson och Rapp 2010). 

Nilsson och Rapp (2010) menar att i koncerner med låg samverkan och koordinering 

förväntas bolagen i högre grad utveckla sina egna strategier, framtidsplaner och mål. 

Framtidsplanerna och strategierna behöver godkännas av koncernledningen, och då de 

accepteras anses vara kontraktliknande och uppföljning av resultat blir frekventa och 

detaljerade med lite tolerans för avvikelser. Nilsson och Rapp (2010) benämner detta som 

en finansiell kontrollstrategi, vilket kännetecknas av tight kontroll. I en koncern med hög 

samverkan och koordinering där högst ledning är betydligt mer delaktiga i beslutfattandet 

och utvecklingen av strategier och planering, krävs det inte lika strikt uppföljning av 

prestationer. Avvikelser från planeringen leder mer sällan till några allvarliga påföljder 

eftersom att ledningen har mer insyn i arbetet. Nilsson och Rapp (2010) benämner detta 

som strategisk planeringsstrategi, vilket kännetecknas av lös kontroll. Dossi och Patelli 
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(2010) fann stöd för att när ett dotterbolag visade sämre finansiellt resultat så var 

moderbolaget mer benägna att påverka och kontrollera dotterbolaget för att snabbt vända 

det finansiella läget. Vidare menar Nilsson och Rapp (2010) att hög samverkan tenderar 

att ha mer icke-monetär kontroll, ett mer långsiktigt perspektiv där koordinering av bolag 

har stor inverkan på samverkan i koncernen. Låg samverkan tenderar däremot att ha 

monetär kontroll där mycket fokus ligger på att maximera vinst och ett mer kortsiktigt 

perspektiv gällande finansiella prestationer.  

 

 

Figur 3.7 Visualisering av samverkan och kontroll.  
 

 

Ett decentraliserat beslutsfattande, där dotterbolagen tar beslut i allt högre grad, ökar 

kraven på moderbolagets styrning och kontroll. Moderbolaget behöver säkerställa att 

dotterbolagen agerar i samma strategiska riktning som moderbolaget och resterande delar 

av koncernen. Ett PMS medför möjligheten för moderbolaget att integrera olika 

dotterbolag till övergripande strategier och mål (Mahlendorf et al. 2012). Det ställer krav 

på att systemet kan hantera komplexiteten som medföljer organisationer som är globalt 

spridda, har olika förutsättningar och verkar inom olika affärsområden. 

Det krävs dessutom ett system som sammanför de olika enheterna till en organisation och 

som möjliggör jämförelser och utvärdering grundat på de olika förutsättningarna (Dossi 

och Patelli 2010). I praktiken är det ofta svårt att lyckas utforma styrningen så att det är 
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anpassat till dotterbolagens olika förutsättningar. Varje dotterbolag bör rapportera det 

specifika som de bidrar med för att uppfylla organisationens strategier (Dossi och Patelli 

2010). Ett gemensamt sätt att mäta och kontrollera verksamheten i olika dotterbolag 

medför åtminstone två viktiga aspekter, menar Mahlendorf et al. (2012). Å ena sidan 

innebär det både högre grad av integration inom en koncern, både vertikalt mellan moder- 

och dotterbolag och lateralt mellan olika dotterbolag. Gemensamma termer och 

definitioner underlättar informations- och kunskapsutbyte såväl som kommunikationen 

mellan enheter. Å andra sidan kan det innebära en högre grad av självständighet hos 

dotterbolagen kring hur verksamheten bedrivs (Mahlendorf et al. 2012).  
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3.4 Konceptuell modell  

 

 

Den konceptuella modellen visualiserar ett väl fungerande prestationsmätningssystem. 

De globala aspekter som ligger till grund för dotterbolagets förutsättningar samt de lokala 

förutsättningar som prestationsmätningssystemet ska fånga inkluderas. Dessa aspekter för 

ett väl fungerande prestationsmätningssystem, (där strategi, mål och mätetal är 

sammankopplande i ett orsak-verkan samband) utgör ramen för studiens utvärdering av 

den befintliga prestationsmätningen, och ligger till grund för det förbättrade 

prestationsmätningssystemet.   
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Empiri  
Studiens empirikapitel är uppdelat i två avsnitt; 4 ITAB Group, där all insamlad data gällande 

koncernen presenteras, och 5 ITAB Nässjö, där all insamlad data gällande ITAB Nässjö 

presenteras. 

 

4 ITAB Group  
Grunden för ITAB lades i slutet av 70-talet och 1987 var året då de genomförde förvärv 

som sträckte sig över den första branschgränsen. Idag är ITAB en global koncern som 

säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom 

detaljhandeln. ITAB är en av Europas främsta leverantörer av butikskoncept, kassadiskar, 

belysning, butiksutrustning och inredningar (ITAB Shop Concept 2016). De arbetar 

mycket efter kundernas behov och erbjuder helhetslösningar, från idé och design till 

installation och vidareutveckling, för att skapa den ultimata shoppingupplevelsen. ”Vi är 

ett globalt företag, men i allt vi gör är vi lokala” (ITAB Shop Concept AB). Genom en 

flexibel organisation och affärsmodell växer de med sina kunder över världen och arbetar 

för att ligga i framkant gällande utveckling och innovation (ITAB Shop Concept AB). 

 

Figur 4.1 Karta över ITABs geografiska närvaro (ITAB Shop Concept 2016). 

 

 

ITAB Group har växt mycket de senare åren och har gått från en omsättning på cirka 2,5 

miljarder 2011 till cirka 5,4 miljarder 2016. Under 2016 har de förvärvat en italiensk 
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koncern som heter La Fortezza Group vilket ger dem marknadsnärvaro i hela Europa 

(ITAB Shop Concept 2016). I koncernen finns idag cirka 60 verksamhetsdrivande bolag, 

22 av dessa bolag har egen produktion och resten är enbart säljbolag. I vissa länder finns 

det bara säljbolag, medan andra länder har både säljbolag och tillverkande bolag (se figur 

4.1). Koncernen har tre affärsområden; Product-bolag som säljer kassadiskar, grindar och 

liknande produkter, Concept-bolag som säljer inredning och butikskoncept, och Light-

bolag som säljer belysning. Koncernens målsättning är att alla tre typer av bolag och 

affärsområden ska finnas representerade på varje marknad, men riktigt så ser det inte ut 

idag. En viktig del är därmed samordningen mellan bolag, vilket blivit allt viktigare i 

samband med att de växt och utökat marknadsområden, för att tillsammans kunna sälja 

helhetslösningar. Koncerncontrollern (2017-03-16) menar att en av de främsta 

anledningarna till att kunderna väljer ITAB är för att de erbjuder helhetslösningar. Det 

finns många konkurrenter i branschen, men få konkurrenter levererar helhetslösningar 

inom både kassadiskar, inredning och belysning. 

 

Huvudkontoret är placerat i Jönköping och inkluderar totalt 14 personer. De består av en 

koncernledning; VD, vice VD och CFO, samt en operativ ledning; fyra personer inom 

ekonomi, en person på Human Resources, en person på produktion och inköp, två stycken 

jurister och fyra stycken med övriga befattningar som inkluderar bland annat 

koncerncontrollern. Att vara få personer på moderbolaget är ett medvetet val. Även om 

det kan innebära utmaningar gällande tillgängligheten för alla bolag så är intentionen att 

dotterbolagen ska vara självständiga och styra sig själva så mycket som möjligt 

(Koncerncontroller 2017-03-16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Strategi och mål 

ITAB Group har tre stycken verksamhetsmål (ITAB Shop Concept 2016): 
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Tabell 4.1 sammanfattande tabell över verksamhetsmål 
 

Koncernens tillväxtmål på 15 % förklarar koncerncontrollern (2017-03-16) ska ske till 

hälften genom organisk tillväxt och hälften genom förvärv. Grundtanken bakom förvärv 

är att kunna producera nära kunderna, i möjligaste mån i det land där produkterna säljs, 

av bland annat transport- och miljöskäl. 

 

Koncernen har sex stycken strategiska inriktningar som förmedlas utåt (ITAB Shop 

Concept 2016):  

 

Tabell 4.2 sammanfattande tabell över strategiska inriktningar  
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Tre stycken finansiella mål förmedlas i samband med den finansiella informationen 

(ITAB Shop Concept 2016): 

 

 

Tabell 4.3 sammanfattande tabell över finansiella mål  

 

4.1.1 Styrfilosofi  

Inom koncernen tror de på att skapa en miljö för kreativa idéer, lösningar och den 

entreprenöriella drivkraften. De vill inte ha en förvaltande organisation, utan menar att 

när bolagen får driva sig själva och får skapa fritt, skapas innovativa och enastående idéer. 

Koncerncontrollern (2017-03-16) menar att bolagen är självständiga i sina verksamheter, 

så länge de håller sig till koncernens koncept och strategi. Genom friheten uppmuntras 

entreprenörskap och innovationskraft för att växa och hela tiden ligga i framkant för att 

kunna erbjuda kunden mer. 

4.1.2 Styrverktyg 

Koncernen använder sig huvudsakligen av två styrverktyg för att styra bolagen; budget 

och affärsplan. Varje bolag framställer årligen en budget som kontrolleras och granskas 

av koncernen. Även affärsplanerna granskas och kontrolleras på koncernnivå för att 

säkerställa att bolagen strävar i koncernens strategiska riktning (Koncerncontroller 2017-

03-16). 

 

Budget 

Årsbudgeten sätts i november för alla bolag i koncernen. Sedan görs en uppföljning av 

budgeten i maj, som kallas prognos 1, och ytterligare en uppföljning i september som 

kallas för prognos 2. Genom prognoserna justeras budgeten för de förändringar och 

förutsättningar som kommer fram under året. Det kan exempelvis vara nya kunder som 



57 
 

tillkommit, kunder som fallit bort eller andra omvärldsfaktorer som påverkar bolagen. 

Varje dotterbolag framställer budgeten för sin verksamhet som koncernledningen, 

koncerncontrollern, regionchefen tillsammans med Vd:arna sedan kontrollerar och 

granskar. De jämför med tidigare års budget och utfall för bolagen för att skapa en så 

realistisk och optimal budget som möjligt. Koncernen ser samtidigt till vad bolagen har 

och vad de behöver för resurser och investeringar för att klara den prognostiserade 

framtiden. 

 

Affärsplan 

Affärsplanerna är ett styrverktyg för att säkerställa att strategierna implementeras i 

organisationen. Varje dotterbolag framställer en affärsplan en gång om året som sträcker 

sig 3 år framåt. Koncernen och regionchefen kontrollerar affärsplanerna så att de ligger i 

linje med koncernens strategier. Affärsplanen innehåller sälj-mål, handlingsplan, vilka 

investeringar som önskas och vilka resurser som behövs; exempelvis anställa mer 

personal, bygga ut fabriker eller köpa nya maskiner. Större investeringar behöver beslutas 

om på koncernnivå, och dotterbolagen får presentera underlag till varför investeringen är 

nödvändig. Koncernen måste se till helheten i organisationen och prioritera vilka 

investeringar som ger mest effekt eller är mest nödvändig. Koncerncontrollern använder 

den handlingsplan som inkluderas i affärsplanen för att följa upp huruvida bolagen arbetar 

för att effektivisera sin verksamhet. Handlingsplanerna berör åtgärder som dotterbolagen 

behöver genomföra utifrån deras förutsättningar, vilket möjliggör för koncernen att se 

mer konkret vad bolagen ska göra, och därmed kunna följa upp om någonting inte sker 

eller drar ut på tiden (Koncerncontroller 2017-03-16). 

 

Utmaningar 

Utmaningen för koncernen i att styra dotterbolagen är att få bolagen att jobba för 

koncernens bästa, samtidigt som de ser till sitt eget bästa. Dotterbolagens uppgift är att 

driva sitt bolag, men det ska samtidigt finnas en förståelse för koncerns tankesätt. 

Exempelvis om ett bolag vill börja tillverka något som går utanför koncernens 

affärsområden (Product, Concept, Light) vilket bolaget menar att de kan tjäna pengar på. 

Om det däremot inte ligger i linje med de tänkta affärsområdena ökar risken för att 

koncernen plötsligt kommer göra ”allt och ingenting”.  
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Ytterligare en utmaning finns då flera bolag i samma land, som driver sina verksamheter 

på skilda vis och ligger geografiskt utspridda, har gemensamma kunder. Det ligger till 

följd av försäljning av helhetslösningar som sträcker sig över mer än ett affärsområde, 

vilket vanligtvis hanteras genom att införa en Key Account Manager i något av bolagen 

som har ett övergripande ansvar för kunden och i samverkan mellan bolagen 

(Koncerncontroller 2017-03-16). 

 

4.2 Kontroll och utvärdering av dotterbolagen  

Koncernen följer upp och utvärderar bolagen varje månad. De utgår främst från 

månadsbokslut, Monthly Analysis (bolagets egna kommentarer kring bokslutet) och VD-

rapport, dels för att få bolagens egna ord på vad som händer i verksamheten och dels för 

att kunna jämföra mot budget eller prognos. Mycket fokus ligger på resultaträkningen, 

inte minst på kapitalsidan med kundfordringar, leverantörsskulder och lager. Vidare 

kontrolleras månadens omsättning och jämför med vad de skulle omsatt enligt prognos 

och vad de omsatte samma månad förra året. Likadant med resultatet; månadens, det 

prognostiserade och förra årets månadsresultat. Om det är något som avviker så görs mer 

noggrann uppföljning, och diskussioner förs med bolagen för att reda ut orsaken. Vid 

behov görs en actionplan med åtgärder som dotterbolagen behöver göra, som koncernen 

stämmer av. Genom att lära sig från de bolag inom koncernen som presterar bra kan de 

sedan försöka implementera detta på bolag som presterar sämre (Koncerncontroller 2017-

03-16). 

 

Monthly Analysis är ett utdrag från månadsbokslutet där bolagen kommenterar månadens 

utfall jämfört med prognos. Detta ger koncernen information om varför prognos och utfall 

skiljer sig åt. Det möjliggör också för koncerncontrollern att följa upp från månad till 

månad att allting görs som det är sagt, exempelvis om skillnaden i en månads utfall och 

prognos beror på att någonting blir försenat så kan det enkelt följas upp månaden därefter. 

 

Med hjälp av Monthly Analysis och månadsbokslutet tittar de på omsättning, vinst och 

vinstprocent, jämför med prognos, förra året och förra årets prognos. De tittar även 

mycket på bruttovinst, overheadkostnader, lagernivå i förhållande till omsättningen, 

trögrörligt lager och antal anställda, sådan finansiell information som är bra för att följa 

utvecklingen som sker i bolagen (Koncerncontroller 2017-03-16). 
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VD-rapporten rapporteras till koncernen månadsvis och innehåller en berättelse i löpande 

text om bolagets aktuella läge och framtidsutsikter. Det är mestadels ekonomisk 

information och information om marknadsläget, ökade eller minskade kundorders samt 

en prognos för de tre kommande månaderna. Detta möjliggör att belysa redan förutsedda 

avvikelser från nästa månads satta prognos (VD 2017-03-28). 

 

Koncernen har nyligen tagit fram KPI:er som ska fungera för alla bolag i koncernen. 

Dessa KPI:er är en summering av all information som redan rapporteras från bolagen då 

koncernen inte vill skapa mer rapportering än vad som finns i dagsläget. Syftet är att ge 

en överskådlig temperaturmätare för hur det går i bolagen och med treårscykler urskilja 

trender från ett större perspektiv. KPI:erna avser att ge indikationer för hur det går för 

bolagen i stort, hur omsättningsutvecklingen ser ut och om de klarar lönsamhetsnivåer. 

KPI:erna är indelade i tre områden; Focus areas, Key Performance & working capital, 

Capital. De sex KPI:erna är: turnover growth (focus areas), turnover per employee (focus 

areas), profit margin (Key Performance & working capital), working capital (Key 

Performance & working capital), receivables and overdue receivables (capital), stock and 

slow movers (capital). De försöker att inte ha för mycket rapportering, vilket medför att 

KPI:erna innehåller sådan information som är hänförlig till alla bolag (Koncerncontroller 

2017-03-16). 

 
Tabell 4.4 sammanfattande tabell över koncernens uppföljnings- och utvärderingsverktyg 
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4.3 Regionnivå 

Efter att ITAB Group växt allt mer de senaste åren, både geografiskt och med antal bolag, 

har en mellannivå växt fram där bolagen är uppdelad i sex olika regioner; Skandinavien, 

NorthEast, South Europe, UK, Centraleuropa och Asien (Koncerncontroller 2017-03-16). 

Den skandinaviska regionen inkluderar alla bolag i Sverige, Danmark och Norge och är 

idag den största regionen sett till omsättning, med cirka 1,6 miljarder (Regionchef 2017-

04-21). Syftet med regionerna är skapa en mellanhand där koncernen delegerar visst 

ansvar och kontroll. Varje region består av en regionchef och en regioncontroller. En stor 

del av arbetet går ut på att finnas till hands för bolagen inom regionen med rådgivning 

och affärsutveckling. Regionen samordnar och underlättar även samarbeten mellan bolag, 

både inom ett affärsområde, över olika affärsområden samt över landsgränser, inte minst 

för att bolagen inte ska konkurrera om samma kunder (Regionchef 2017-04-21, 

Ekonomichef 2017-03-15). Regioncheferna är också involverade i arbetet kring 

koncernens strategiska utveckling. Återkommande under året har de möten med 

koncernledningen där de diskuterar strategier, affärsutveckling, olika möjligheter i 

marknaderna, länderna och affärsområden, allt som är viktigt rent strategiskt (Regionchef 

2017-04-21). 

 

En stor del av regionchefen och regioncontrollerns arbete går ut på att granska och 

analysera bolagens prestationer och komma med feedback. En central utgångspunkt är 

budgeten som regionchefen är med och granskar, kontrollerar och eventuellt korrigerar 

innan den lämnas till godkännande på koncernnivå. På samma sätt fungerar arbetet kring 

affärsplanen och målsättning. Alla mål sätts utefter bolagens egna förutsättningar, hur de 

under året ska jobba för att nå budgeterade resultatet. I samband med att budgeten 

fastställs och målen konkretiseras görs även jämförelser med andra bolag inom samma 

affärsområden i koncernen.  

 

Rapportering  

Alla bolag i den skandinaviska regionen rapporterar månadsbokslut, Monthly Analysis, 

VD-rapport och KPIer, månadsvis till regionchefen och regioncontrollern. Därutöver 

rapporteras det löpande, genom ett gemensamt rapporteringssystem för regionen, 

information gällande fakturering och orderstock. Det ger en indikation om befintliga 

läget, vad som har fakturerats hittills i månaden, orderstock kvar på månaden och 
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förväntat för de kommande två månaderna, vilket regionchefen använder för att skapa en 

faktureringsrapport. Vilket sammanställs för alla bolagen inom regionen och skickas till 

koncernledningen. Regionchefen granskar och kontrollerar Monthly Analysis, 

månadsbokslutet och VD-rapporten och stämmer av med koncernen angående bolagens 

prestationer. Varje kvartal gör regionchefen sedan en sammanställning av all 

inrapporterad information, som ger en helhetsbild av arbetsgången och en 

lägesbeskrivning för hela Skandinavien. Exempelvis gällande bolagens prestationer, 

möjligheter på marknaden och utmaningar, som rapporteras till både styrelsen och 

koncernledningen (Regionchef 2017-04-21). 

 

Att alla bolagen inom Skandinavien rapporterar KPI:er till regionchefen och 

regioncontrollern grundar sig i att regionchefen tidigare var VD på ITAB Nässjö och var 

med och utvecklade dessa. Regionchefen menar att KPI:erna ger en bra trendkänsla. Att 

regionchefen var med och utvecklade dessa har medfört att samtliga bolag inom 

Skandinavien ska rapportera KPI:erna månadsvis, bortsett från att säljbolagen inte 

rapporterar de produktionsrelaterade måtten. Regionchefen och regioncontrollern 

analyserar utvecklingen i bolagen genom KPI:erna och ger feedback till bolagens 

ledningsgrupp därefter (Regionchef 2017-04-21). 

 

5 ITAB Nässjö  
ITAB Nässjö verkar inom affärsområdet Concept och har sedan 1985 varit en del av 

ITAB Group. ITAB Nässjö ingår i den Skandinaviska regionen, har cirka 110 anställda 

och en omsättning på nästan 370 miljoner. De tillverkar och köper in butiksinredning till 

kunder främst inom servicehandel, mode/sport, hem/hushåll samt apotek. De tillverkar 

kundunika produkter utefter kundens önskemål. Enligt projektledaren (2017-03-15) är 

pris, leveranstid, kvalitet och innovation, i angiven ordning, de aspekter som kunderna 

främst värdesätter. Marknaden som bolaget verkar på genomgår en förändring, vilket 

troligtvis kommer fortsätta i och med ökad e-handel. Vd:n menar att det är viktigt att inte 

motverka denna utveckling, utan snarare omfamna den och anpassa sig till de nya 

förutsättningarna. Tron är att utvecklingen leder till mindre och mer innovativa butiker, 

där det blir allt viktigare att skapa en upplevelse för konsumenten. Utmaningen blir att 

bygga in teknologiska lösningar i konceptet (VD 2017-03-28). 
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Figur 5.1 ITAB Nässjös organisationskarta 

 

Företaget är uppdelat i fyra avdelningar; ekonomi, marknad, produktion och inköp. 

Avdelningarna fungerar som en formell struktur med en ansvarig för varje enhet, dock 

arbetar organisationen i ett flöde där enheterna till viss del flyter samman. I 

organisationskartan (figur 5.1) kan det även urskiljas vilka olika moment som inkluderas 

i de olika avdelningarna. 

5.1 ITAB Nässjös relation till koncernen  

Ekonomichefen (2017-03-15) upplever att de alltid varit självständiga och fria till att 

själva styra sin verksamhet, men de har samtidigt en nära relation till både region och 

koncern. Om bolaget visar sämre resultat än väntat så blir koncernen och regionen 

däremot mer involverade i arbetet att vända den nedåtgående trenden. ITAB har krav från 

koncernen att visa en vinstmarginal (x%) samt krav att de ska sträva mot tillväxt.  

 

ITAB Nässjös syn av att vara en del i en global koncern visade sig vara övervägande 

positiv. Att tillhöra ITAB Group ger ITAB Nässjö konkurrensfördelar, då det är få 

konkurrenter som har liknande förutsättningar med tre affärsområden. Genom 

koncerntillhörigheten kan de möta behovet hos stora kunder som vill expandera i världen. 

Det ökar även möjligheten att följa med i utvecklingen på ett sätt som de inte hade haft 

samma möjligheter till om de varit ett fristående bolag. Det anses också vara en trygghet 

med vetskapen om att ha en stor koncern i ryggen, som kan stötta om det enskilda bolaget 
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skulle visa sämre resultat. En negativ aspekt är den ökade rapporteringen till koncernen, 

som kan upplevas tidskrävande. Om ett dotterbolag exempelvis vill göra en investering 

krävs det att man säljer in förslaget med bra och välgrundade argument och en noggrann 

kalkyl för att få igenom sin investering. Det krävs också en samordning mellan bolagen 

som stundtals upplevs komplex, att veta vilken person som ska kontaktas i vilket avseende 

är inte alltid självklart. 

5.1.1 Koncernens strategier på dotterbolagsnivå  

Ekonomichefen (2017-03-15) upplever att koncernen försöker förmedla sina strategier 

mer och mer ut i organisationen, med syfte att försöka få en tydligare samsyn. Att det 

blivit viktigare för koncernen att förmedla strategierna tror Ekonomichefen beror på att 

de växt mycket de senaste åren, vilket försvårar styrningen mellan bolagen. I affärsplanen 

har ITAB Nässjö arbetat fram sina visionsförklaringar genom att bryta ned koncernens 

strategier till deras verksamhet. Koncernens strategi (1) och (2) som handlar om 

kundrelationer är viktig för ITAB Nässjös verksamhet. De försöker förmedla både inom 

verksamheten och ut till kund att de ska vara en partner för kunden och genom sitt 

butikskoncept öka kundens lönsamhet och erbjuda de bästa lösningarna utifrån kundens 

behov. Den tredje (3) strategiska inriktningen har ITAB Nässjö tagit till sig genom att 

sträva efter att ansvara för hela processen från idé till färdigt butikskoncept. Innovation, 

som är koncernens fjärde strategi (4), menar både Koncerncontrollern (2017-03-16) och 

Ekonomichefen (2017-03-15) främst inte är riktat mot affärsområdet Concept. Det gäller 

dock att ta fram innovativa lösningar för att möta kundens behov, men i jämförelse med 

de två andra affärsområdena (Product och Light) vars bransch präglas av teknologiska 

lösningar har innovationen inte lika stort fokus. Koncernstrategi (5) och (6); 

konkurrenskraftiga lösningar och tillväxt är strategier som däremot berör ITAB Nässjö 

mycket. Det gäller att presentera kundspecifika lösningar och utveckla produkter utefter 

kundens behov. Ekonomichefen (2017-03-15) menar att den skandinaviska marknaden, 

som ITAB Nässjö verkar på, präglas av en viss mättnad, vilket gör att de upplever att 

bolagen i Skandinavien inte har lika stora möjligheter att nå tillväxt som vissa andra 

regioner. 

5.2 Styrning ITAB Nässjö  

De främsta styrverktyg ITAB Nässjö använder för att säkerställa att verksamheten strävar 

i rätt riktning är affärsplan, fokusområden och bonusmål. Ekonomichefen beskriver 

affärsplanen som ett strategiskt och taktiskt dokument som ledningsgruppen framställer 
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en gång om året, för tre år framåt. Där beskrivs hur de ska uppnå koncernens strategiska 

inriktningar genom visionsförklaringarna, vilket sedan bryts ner till både bolags- och 

avdelningsnivå genom fokusområden och bonusmål (Ekonomichef 2017-03-15).   

 

ITAB Nässjö framställt ett antal visionsförklaringar som ska spegla koncernens strategier 

på bolagsnivå; 

• Vi skall sträva efter att behandla våra partners och kunder på det sätt som vi själva 

vill bli behandlade av leverantörer och serviceorganisationer. 

• Vi skall uppträda ärligt och korrekt i vårt arbete med koncept, produkter, 

leveranser, montage och service. Detta medverkar till att skapa värde för våra 

kunder. 

• Vi skall förstå och förverkliga kundernas behov genom proaktivitet, innovation 

och hög personlig kontakt för att alltid ligga steget före.  

• Vi skall med helhetskoncept, design, produktutveckling och innovativa kunskaper 

behålla och utveckla våra kvaliteter och styrkor. 

• Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga kundtillfredsställelse på ett för oss 

lönsamt sätt.  

 

Koncernen har tagit fram några riktlinjer, som benämns Plan X som förmedlats till ITAB 

Nässjö. Dessa riktlinjer syftar till att förmedla fem viktiga aspekter som dotterbolagen 

skall fokusera på, där dotterbolagen själva formulerar mer konkret hur de ska göra för att 

uppfylla och sträva för riktlinjerna. ITAB Nässjö har utformat följande formuleringar 

utefter vad de anser att de kan göra i sin verksamhet för att uppfylla dessa riktlinjer: 
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Tabell 5.1 Plan X 
 

ITAB Nässjö har även framställt fokusområden, vilka visar de områden som det bör 

läggas mest fokus på under året. Fokusområdena för 2017 är; 

 

 
Tabell 5.2 ITAB Nässjös fokusområden  

 

 

Ledningsgruppen på ITAB Nässjö består av VD/marknadschefen, ekonomichefen, 

inköpschefen och produktionschefen. Det är ledningsgruppen som ansvarar för 

verksamhetens strategiska, taktiska och operationella styrning. Affärsplanen är det 

främsta verktyget för den långsiktiga planeringen, och fokusområden och avdelningarnas 

aktivitetsplaner är mer kortsiktiga verktyg. Förutom de hittills presenterade strategiska 
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riktningarna så finns det mål för vinstmarginalen, administrations- och 

försäljningsomkostnader i procent av omsättningen samt varulagrets 

omsättningshastighet. Dessa mål är strategiskt viktiga för verksamheten som helhet och 

följs således upp kontinuerligt jämfört med den budgeterade och målsatta nivån. 

Avdelningarnas aktivitetsplaner framställs årligen där medarbetarna är delaktiga i 

utformandet av mål och aktiviteter som kan förbättra arbetet inom avdelningarna. Det är 

ett sätt för ledningsgruppen att öka medarbetarnas engagemang och förståelse för 

verksamheten (VD 2017-03-28). 

 

5.2.1 Bonusmål  

ITAB Nässjö har ett bonussystem som arbetats fram till stor del efter de fokusområden 

som framställts. Syftet med målen är att förmedla till medarbetarna vad som är viktigt att 

fokusera på i verksamheten, där bonus delas ut till samtliga medarbetare om målen 

uppfylls. Det finns två bonusnivåer där det högre målet ger full utdelning, och ett delmål 

som ger hälften. Bonusmålen utvärderas och ändras varje år utefter vad bolaget tycker är 

extra viktigt att fokusera på. Tre av målen är satta utefter förra årets utfall och två av 

målen är satta utifrån budgeten. Förmedlingen av bonusmålen sker årligen där 

medarbetarna får diskutera fram hur deras arbetsuppgifter bidrar till måluppfyllelsen. 

Utvecklingen av hur de ligger till i förhållande till bonusmålen följs upp månadsvis. 

Bonusmålen presenteras i tabell 5.3. 

 

 

Tabell 5.3 ITAB Nässjös bonusmål 

 

Ekonomichefen menar att bonusmålen är utformade så att alla medarbetares prestationer 

bidrar till måluppfyllelsen. Inköpschefen (2017-03-28) anser att bonusmålen är ett bra 

sätt för att få hela företaget att sträva i samma riktning och arbeta tillsammans. Även 

arbetsledaren (2017-03-15) menar att bonusmålen är väl utformade så att alla måste jobba 

tillsammans i företaget, det gäller dock att bryta ner målen för att få all personal att förstå 

det. Att målen är utformade kvartalsvis har ökat engagemanget då det innebär möjligheten 

till bonus en period, även om de inte lyckades uppnå målen perioden innan. 
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Vid första anblick kan vissa av målen vara mer hänförlig en av avdelningarna, som 

plockrader per timme (produktion – utlastningen), inleveransprecision mot behov (inköp) 

och kalkyluppfyllnad // indirekt tid (produktion). Det sistnämnda målet är nära anknutet 

till produktionsavdelningen, där målet har förändrats det senaste året. Tidigare var målet 

enbart uttryckt som kalkyluppfyllnad. Däremot insåg företaget att indirekt tid i paritet 

med kalkyluppfyllnaden gav en mer heltäckande och rättvisande indikation, och införde 

därmed det i bonusmålet. De andra två målen är däremot mer omfattande vid närmare 

anblick. Plockrader per timme mäts vid utlastningen, men förutsättningarna för deras 

arbete är direkt beroende av arbetet i tidigare led; från planering av orders, 

leveranssäkerheten mellan avdelningar och moment i produktionen till lagerhållning, 

lastning och materialplacering på halvfärdiga pallar. Därmed avgör prestationerna från 

olika avdelningar och moment förutsättningarna för måluppfyllelsen för detta mål. Likaså 

framstår målet för inleveransprecision mot behov initialt som ett mål för 

inköpsavdelningen, vilket det är. Dock är det direkt beroende av förutsättningarna som 

ges i samband med projektprocessen. Det är först när behovet är fastställt, i material och 

tid, som inköpsavdelningen har tillräckligt med information för att kunna prestera i 

enlighet med uppfyllelsen av målet. Det är alltså beroende av prestationerna från 

projektledare, konstruktörer, produktionsplanerare och inlastningspersonal såväl som 

inköparnas prestationer. Bonusmålen för bruttomarginal och omsättning per anställd är 

mål som visar att varje medarbetares insatser är viktiga för att hela verksamheten ska 

sträva framåt och för lönsamhet. Varje medarbetare har chans att påverka dessa mål, om 

än något mer diffust hur olika medarbetarprestationerna får effekt. Förståelsen för 

bonusmålen och dess koppling mellan avdelningarna blir desto viktigare när det är mål 

som berör mer eller mindre alla medarbetare. 

 

5.2.2 KPI 

ITAB Nässjö framställer 12 stycken KPI:er som syftar till att ge en överblick av 

verksamheten, och rapporteras månadsvis till regionen. Målen tillhörande mätetalen sätts 

antingen utifrån budget eller tidigare utfall, men det är inte alla mätetal som har uttalat 

mål kopplat till sig. Utgångspunkten för dessa KPI:er är att de ska vara enkla att förstå 

och mäta samtidigt som det visar på trender och varningssignaler för verksamhetens 

riktning. Ekonomichefen (2017-03-15) menar dock att det krävs mer specifika och 

nedbrutna mätetal för att driva verksamheten. 



68 
 

 

Supplier delivery performance; visar andel inleveranser i tid. Mäts veckovis och har ett 

uppsatt mål i procent. 

Produced hours / reported hours; visar andel producerade timmar i förhållande till antal 

rapporterade timmar. Mäts veckovis och har ett uppsatt mål i procent. 

Customer delivery performance; visar andel leveranser i tid ut till kund. Mäts veckovis 

och har ett uppsatt mål i procent. 

Break-even; visar break-even, trendvisande för intäkter och kostnader. Mäts månadsvis 

med har inget mål kopplat till sig. 

Net Capital days; visar kapitalbindningen för kundfordringar, lager och 

leverantörsskulder, mätt i dagar. Mäts månadsvis och har ett uppsatt mål i antal dagar.   

Quality cost-scraping; visar andel kassationer i produktionen, mätt i monetära termer. 

Mäts månadsvis och har ett uppsatt mål i monetära termer. 

Customer complaints; visar andel reklamationer och externa klagomål som gett upphov 

till kostnader för reparatör, kreditering eller ny produkt. Mäts månadsvis och har ett 

uppsatt mål i monetära termer. 

Slow moving stock; visar värdet av produkter som legat på lager i mer än 12 månader. 

Koncernen har krav på att allt lager som legat mer än 12 månader måste skrivas av. Mäts 

månadsvis men har inget uppsatt mål kopplat till sig inom ITAB Nässjö. 

Orderlines packed per hour; visar antal plockrader per timme per medarbetare på 

utlastningen. Mäts veckovis och har ett uppsatt mål i antal plockrader per timme. 

Sales per employee; visar omsättning/antal anställda och bruttomarginal/antal anställda. 

Mäts månadsvis och har ett uppsatt mål i monetära termer 

Customer sales and margin; visar omsättning och lönsamhet per kund. Mäts månadsvis 

och har ett uppsatt mål i procent och monetära termer 

Sickness rate; visar andel sjukfrånvaro i procent, med skillnad på lång- och kortvarig 

frånvaro.  Mäts månadsvis men har inget uppsatt mål. 
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Tabell 5.4 sammanställande tabell över KPI  
 

5.2.3 Veckans Siffror 

Produktionschefen framställer någonting som kallas för veckans siffror som rapporteras 

till ledningsgruppen veckovis. Veckans siffror består av kalkyluppfyllnad, plockrader, 

lovade leveranser, leveranspålitlighet, leveransförseningar, lagervärden, 

inleveranssäkerhet och beläggning på utlastning. Anledningen till att man tittar på just 

dessa är för att de utgör viktiga indikationer för hur företaget presterar, och därmed håller 

ledningsgruppen uppdaterad kring verksamheten. Om 100 % i kalkyluppfyllnad aldrig 

uppnås är kalkyltiden troligtvis felkalkylerad, vilket riskerar att de tar fel betalt för 

produkten. Leveranssäkerhet och lager är också viktiga aspekter att konrollera. 

Inleveranssäkerhet är viktigt för att materialet ska komma i tid för att kunna producera 

enligt plan. En annan viktig faktor är kvaliteten i produktionen, både material och arbete. 

Om materialkvaliteten inte är tillräcklig eller om det slarvas inledande i produktionen, 

påverkar arbetet i resterande delar av produktionsprocessen. 

 

 

 

 

5.3 ITAB Nässjös horisontella organisationsstruktur 

ITAB Nässjö tillverkar kundunika butikskoncept, där produkter och tillverkning varierar 

från kund till kund och från projekt till projekt. Processen för ett nytt projekt, vilket kan 

vara en ny kund eller ett nytt koncept hos en befintlig kund, går vanligtvis till enligt 

följande; 
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Figur 5.2 illustration av ITAB Nässjös projektprocess, vilka avdelningar som involveras samt 

övergripande beskrivning av aktiviteterna. 

 

Det är projektledaren som har kontakten med kunderna och när ett nytt projekt inleds 

tillkallar projektledaren ett startmöte där en ansvarig från konstruktion, produktion och 

inköp närvarar. Arbetsuppgifter sanktioneras ut till vardera avdelning, med satta 

tidsramar för varje moment. Planering och samverkan mellan avdelningarna sker på dessa 

uppstartsmöten, vilket följs av ett nära samarbete mellan de olika momenten under 

projektets gång. Projektledarens roll är att övervaka och se till att tidsplanen hålls. 

Konstruktören ritar produkter, både det som ska köpas in och det som ska produceras. 

Vilka moment i produktionen som berörs varierar mellan olika projekt. Inköpsansvarig 

ser till att lägga rätt order i rätt tid för att möta behovet i produktion, montering och 

utleverans (Projektledare 2017-03-15). 

 

Projekten resulterar i vad som kallas för blockorders, som vanligtvis stäcker sig över ett 

halvår eller år. Varje blockorder inkluderar beställning på koncept och/eller artiklar till 

ett visst antal butiker. Det görs prognoser och planering för leveranser utifrån kundens 

behov under blockorderns tidsperiod (Inköpschef 2017-03-28). Projektledaren uppdaterar 

prognoserna ungefär en gång i veckan gällande leveranstider och tilläggsbeställningar 

från kunderna, vilket förmedlas till de andra avdelningarna (VD 2017-03-28). Dessa 

prognoser utgör förutsättningarna för både inköpsansvarig och produktionen att hålla 

tidsplanen och kunna färdigställa produkterna i tid. 
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Projektprocessen är ganska tidskrävande och komplex och för att underlätta 

kommunikationen försöker de sträva mot en mer teambaserad process. Det mest optimala 

skulle vara att ha en representant från varje moment (inköp, konstruktion och produktion) 

som arbetar med alla projekt tillhörande en specifik kund. Att ha kundspecialiserade team 

skulle underlätta hanteringen och kommunikationen mellan projektledaren och teamet, 

och skapar förutsättningar för godare kundkännedom i avdelningarna. Så ser det inte 

riktigt ut i dagsläget då det är svårt att få ihop en jämn beläggning mellan kunder och 

projekt. Efterfrågan varierar med säsong såväl som mellan kunder, beläggningen blir 

därmed lätt snedfördelad (Ekonomichef 2017-03-15). Att kunna fördela projekten efter 

tillgängligheten är därmed en stor del i att bolaget inte fullt ut lyckats implementera 

teambaserad process. 

 

5.4 ITAB Nässjös vertikala organisationsstruktur  

Inom ITAB Nässjö finns det fyra avdelningar; ekonomi, inköp, produktion och marknad. Här 

presenteras varje avdelning för sig, deras kritiska förutsättningar, mål samt mätetal som berörs 

på ledningsnivå. 

5.4.1 Ekonomiavdelning  

Ekonomiavdelningen består av fyra medarbetare varav en ekonomichef, en 

redovisningsekonom, en lön och personaladministratör samt en ekonomiassistent 

(Ekonomichef 2017-04-12) Ekonomichefens roll är att ta fram statistik och underlag till 

olika avdelningar och vid beslutsfattande. Ekonomiavdelningen framställer även de flesta 

KPI:er och rapporterar månadsbokslut och Monthly Analysis till region och koncern 

(Ekonomichef 2017-03-15). 

 

Kritiska förutsättningar 

Ekonomichefen (2017-04-12) beskriver snabbhet, precision och kostnad som viktiga 

aspekter inom ekonomiavdelningen. De kritiska momenten på ekonomiavdelning är 

bokslut, lönekörningar, budgetarbete och kalkylering. 

 

Mål inom ekonomiavdelningen 

De mål ekonomiavdelningen arbetar utefter är att försöka minska antal bokslutsdagar och 

effektivisera administrationsprocessen. Dessa mål sätts i samband med den aktivitetsplan 

som de upprättar för ekonomiavdelningen där de varje år sätter mål för vad de vill 

förbättra (Ekonomichef 2017-04-20). 
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Mätetal inom ekonomiavdelningen 

Det som mäts inom ekonomiavdelningen är antal bokslutsdagar och administrativa 

kostnader i förhållande till total omsättning. Genom denna uppföljning kan de sträva efter 

att minska kostnader. Att mäta precision och kvalitet i arbetet är däremot svårt. 

Ekonomichefen menar att det är viktigt att vara öppen för förbättringsmöjligheter som 

kan leda till färre fel och en snabbare process. Efter varje månadsbokslut utvärderar de 

hur lång tid det tog och om det finns moment som tar upp onödig tid och således går att 

förbättra (Ekonomichef 2017-04-20). 

 

5.4.2 Marknadsavdelning  

Marknadsavdelningen består av cirka 12 personer som arbetar som antingen projektledare 

eller med marknadssupport. Det finns två stycken Key Account Managers som har ett 

övergripande kundansvar, varav VD/marknadschefen är en av dem. Projektledarna 

ansvarar för ett antal kunder var och sköter den dagliga kundkontakten. De kan beskrivas 

som “spindeln i nätet” och har huvudansvaret för att projekten. Den mesta kundkontakten 

sker över mail men fysiska kundbesök sker ungefär en gång i månaden 

(VD/Marknadschef 2017-03-28). Projektledarna utformar årligen en aktivitetsplan för 

vartdera kund. Syftet med aktivitetsplanen är att belysa viktiga aspekter som ämnar leda 

till bättre kundrelationer och ökad omsättning per kund. Varje månad görs en 

kunduppföljning baserad på aktivitetsplanen, där omsättning och marginal per kund stäms 

av (VD/Marknadschef 2017-03-28). 

 

Kritiska förutsättningar 

En kritisk aspekt för projektledarna är att tidsplanerna hålls. Projektledaren menar att 

tiden är en väsentlig aspekt och det gäller att snabbt få till ett startmöte och informera alla 

berörda parter om nya projekt (Projektledare 2017-03-15). VD/marknadschefen (2017-

03-28) menar att detta är karaktäristiskt för marknaden, då en kund efterfrågar ett nytt 

butikskoncept ska det helst vara färdigt redan imorgon. För Key Account Managers är 

den kritiska framgångsfaktorn framförallt upphandlingen med kunder. Ett avtal sträcker 

sig mellan 1-3 år, och efter att avtalstiden löpt ut sker en ny upphandling. Bolaget är då 

konkurrensutsatta och måste attrahera kunden till att välja just dem (VD/Marknadschef 

2017-03-28). 
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Mål inom marknadsavdelningen 

Inom marknadsavdelningen finns det en del mål som medarbetarna ska sträva efter. 

Omsättning och lönsamhet per kund är viktigt att hela tiden sträva efter att öka. De har 

även mål för att öka antal kundbesök, antal nya kunder per år samt andel offerter som blir 

till order. För att hela tiden bli bättre, skapa värde för kunderna och förbättra 

kundrelationer så har de mål för hur de ska arbeta mer proaktivt och stärka 

kundrelationerna (VD/Marknadschef 2017-03-28). 

 

Mätetal inom marknadsavdelningen 

De specifika mätetalen som finns inom marknadsavdelningen mäts främst genom den 

kunduppföljning som görs månadsvis. Uppföljning görs på antal kundmöten, antal nya 

kunder per år samt omsättning och lönsamhet per kund. Att mäta andel kundbesök är ett 

sätt att mäta kundrelationerna, eftersom många besök tyder på starkare relationer. 

Projektledaren menar att det är svårt att mäta kundrelationer på något annat sätt än 

kundbesök och omsättning eftersom kundrelationer är subjektivt och svårt att formulera 

konkreta mätetal för (Projektledare 2017-03-15). Marknadschefen menar att de har koll 

på hur stor andel av offerter som blir till order, ibland måste de dock skicka en offert för 

att bibehålla goda kundrelationer, även om det sannolikt inte kommer leda till order 

(VD/Marknadschef 2017-03-28). 

 

5.4.3 Produktionsavdelning  

Produktionen är indelat i olika moment som inkluderar ankommande gods, maskinpark, 

ytbehandling, montering, lager och utlastning. Inom produktionsavdelningen finns det 

dessutom ett ansvarsområde för produktionsplanering och en konstruktionsavdelning där 

alla ritningar och konstruktioner görs för de kundunika koncepten. Totalt är det cirka 60 

personer allt som allt i produktionen (Produktionschef 2017-03-16). Hela flödet från att 

de får hem råmaterialet till att lastbilarna lastas ingår i produktionsavdelningen. En stor 

investering i maskiner kommer under året att genomföras. Förutsättningarna kommer bli 

annorlunda gällande flexibilitet, seriestorlek och pris då de nya automatiserade 

maskinerna blir snabbare och minska ställtider. Det kommer även påverka företagets 

mellanlager som på sikt kommer försvinna nästan helt (Produktionschef 2017-03-16, 

Arbetsledare 2017-03-15).   
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Kritiska förutsättningar 

Det mest kritiska inom produktionsavdelningen är att ledtiderna mellan de olika 

momenten håller enligt tidplanen. Inleveransen av material är en grundläggande 

förutsättning. Om de inte får materialet i tid så kommer de inte lyckas färdigställa 

produktionen i tid. Det kan hänga på avsaknaden av en liten skruv eller beslag som gör 

att produkten inte kan monteras ihop. Det är också kritiskt med kvaliteten på materialet 

och produkterna genom hela produktionen. Om det slarvas i början av produktionen 

”straffar det sig” i slutändan då de måste lägga mer tid på att få det rätt (Produktionschef 

2017-03-16). 

 

Mål inom produktionsavdelningen 

Inom produktionsavdelningen har de som mål att hela tiden förbättra och effektivisera 

arbetet. En viktig aspekt för att effektivisera är att hålla den kalkylerade tiden, vilket de 

har uttalade mål för och kontinuerligt följer upp, för att avgöra vad som gör att de inte 

lyckas hålla tiden, och därmed vad som behöver förbättras. De har även utformade mål 

för att öka utleveranssäkerheten vilket är viktigt för värdeskapandet gentemot kunderna 

(Produktionschef 2017-03-16). 

 

Mätetal inom produktionsavdelningen 

Inom produktionsavdelningen så mäts kalkyluppfyllelsen, där den kalkylerade tiden 

jämförs med närvarotid. Det möjliggör att följa upp huruvida de arbetar effektivt och på 

rätt sätt. Leveranssäkerheten på inköpt materialet, ut till kund, mellan maskin till 

mellanlager och montering till färdigvarulager mäts också för att kunna säkerställa att 

ledtiderna hålls. Likaså mäter de ställtider och cykeltider och gör störningsanalyser, för 

att kunna se varför och vad det är som gör att maskinerna inte körs hela tiden. I dagsläget 

görs detta inte fullt ut på grund av den investering som väntar. Även kassationerna mäter 

de där de veckovis tittar på det totala värdet av alla bitar som slängs i varje maskin, hur 

många timmar de har producerat i varje maskin och jämför med samma vecka året därpå 

(Produktionschef 2017-03-16, Arbetsledare 2017-03-15).  

5.4.4. Inköpsavdelning 

Inköpsavdelningen inkluderar totalt sex personer, alla arbetar dock inte heltid med endast 

inköp. Efter en omstrukturering har den nuvarande inköpschefen gått från 

försäljningschef på marknadsavdelningen till att bli ansvarig för inköpsavdelningen sedan 
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två månader tillbaka. Han har fortfarande ansvar för ett par kundkonton som han är Key 

Account Manager för. Arbetet på inköpsavdelningen går ut på att se till att rätt artiklar 

finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. Inköpsavdelningen erhåller en ritning och ett 

antagande om en viss volym som inköparna utgår ifrån för att göra förfrågningar till 

leverantörer. De jobbar mestadels med blockorder från kunderna. När en blockorder läggs 

in i system så bryts den ner på alla ingående komponenter, allting som behövs köpas hem 

för att täcka behovet visas på artikelnivå. Inköparna lägger sedan en blockorder till vald 

leverantör med tillhörande leveransplan som följer planeringen för kundens 

blockorderleverans (Inköpschef 2017-03-28).   

 

Koncepten kan innehålla olika komponenter som varierar från kund till kund och från 

projekt till projekt, vilket kräver en stor leverantörsbas. De försöker att alltid ha mer än 

en leverantör för varje artikelkategori och eftersträvar geografiskt nära leverantörer, 

många finns inom 10 mils avstånd, de har dock vissa leverantörer från Kina. Anledningen 

till att leverantörer i exempelvis Kina används, kan bero på att närliggande leverantörer 

inte kan leverera vissa produkter eller att priset inte möter kundens krav (Inköpschef 

2017-03-28). 

 

Kritiska förutsättningar 

Inköpschefen beskriver leverantörsbasen som den absolut viktigaste förutsättningen för 

att inköpsavdelningen ska fungera. Det är även viktigt att rätt förutsättningar ges från 

projektledarna (tidsplanering) och från konstruktionen (ritningarna). Det gäller att de 

uppgjorda ledtiderna håller för att kunna arbeta framåt med avdelningen och inte bara 

jobba för att släcka bränder. Inköpschefen (2017-03-28) menar dock att det är svårt i 

verkligheten, man kan aldrig vara helt säker på vad som kommer hända, trots bra 

planering. Men att ledtiderna hålls enligt avtal är viktigt för att de på inköp ska kunna 

jobba mer proaktivt med leverantörerna; med utveckling och besparingar. 

 

 

 

Mål inom inköpsavdelningen 

Avdelningen har två viktiga mål som de främst arbetar efter; besparing och 

inleveransprecision. Besparingsmålet är uppsatt i procentsats av volymen de köper för 

och gäller rullande för befintliga artiklar där de hela tiden vill ligga i framkant och 
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utveckla. Inleveransprecisionen är uppdelat i två mål, ett för leverantörernas 

leveransprecision av inleveranser enligt erkänt datum, och ett mål för inleveransen mot 

behov. Detta mål är nytt för att öka fokus på att ha allt material hemma vid behov, vilket 

avgörs av planeringen kring produktionen (Inköpschef 2017-03-28). 

 

Mätetal inom inköpsavdelningen 

Förutom att mäta besparingarna och leveransprecisionen har de även mer specifika 

mätningar inom avdelningen, detta används som internt hjälpverktyg för att följa upp 

leverantörer och artiklar. De har även leverantörsuppföljning på månadsbasis där de per 

leverantör följer upp omsättning, leveransprecision, beläggning per leverantör och 

debitering för frakt och emballage. De kontrollerar även att leverantören uppnår de ställda 

kraven. De är mitt uppe i en förändring gällande inköpsavdelningen där de strukturerar 

om avdelningen, vilket kan komma att påverka mätningen framöver. De skulle kunna 

mäta hur mycket som helst men det måste även vara till nytta och användas (Inköpschef 

2017-03-28). 

 

 



77 
 

Tabell 5.5 sammanställande tabell av avdelningsspecifika förutsättningar, mål och mätetal som 

berörs på ledningsnivå. 
 

 
Figur 5.3 visualisering av all ITAB Nässjös rapportering  

 

Figur 5.3 framställer all rapportering som sker inom koncernen, mellan ITAB Group, 

Skandinaviska regionen och ITAB Nässjö. Även avdelningsrapportering som berörs på 

ledningsnivå, avdelningarnas aktivitetsplaner samt veckans siffror som rapporteras till 

ledningsgruppen inkluderas.   
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6 Analys 
Analyskapitlet innehåller tre övergripande delar; Förutsättningar i en global koncern; 

Utvärdering av den befintliga prestationsmätningen; Reflektion kring det förbättrade 

prestationsmätningssystemet. En mer detaljerad förklaring till vad de tre delarna innehåller 

framställs under respektive del. 

6.1. Förutsättningar i en global koncern  

Inledningsvis analyseras hur ITAB Nässjö påverkas av att vara en del i en global koncern, och 

vilka förutsättningar som det ger inför prestationsmätningen, där utvärderingskriterium (1) 

ligger till grund. Där inkluderas globala aspekter som koncernen måste hantera samt samverkan 

mellan koncern och dotterbolag. Vidare utvärderar vi om det finns strategisk kongruens mellan 

ITAB Group och ITAB Nässjö genom de strategiska handlingarna (utvärderingskriterium 2). Med 

grund i detta så analyserar vi huruvida ITAB Nässjö har urskilt det väsentliga i deras strategiska 

riktning och sin verksamhet (lokala förutsättningar inkluderade) för att nå önskvärd framgång. 

Denna utvärdering leder fram till identifieringen av bolagets kritiska framgångsfaktorer. 

 

6.1.1 Integration mellan ITAB Group och ITAB Nässjö 

I globala organisationer med decentraliserat beslutsfattande ökar kraven på styrning och 

kontroll för att säkerställa en gemensam riktning (Mahlendorf et al. 2012, Dossi och 

Patelli 2010). ITAB Group’s styrfilosofi säger att bolagen ska verka lokalt på sina 

marknader, vara självständiga och ha frihet att styra sin verksamhet. Koncernen kräver 

dock att det görs inom ramarna för koncernens affärsidé och strategi, för att kunna 

säkerställa en gemensam riktning för bolagen. Busco, Giovannovi och Scapens (2008) 

definierar integration precis på detta vis, att kunna hantera organisationen som en helhet 

och samtidigt ge förutsättningarna för att fånga dotterbolagens säregenheter. ITAB Group 

behöver samverka med dotterbolagen och styra på sådant sätt att de kan fånga alla bolags 

säregna förutsättningar, samtidigt som de måste hålla samman alla 60 bolag. Nilsson och 

Rapp (2010) menar att frihet och självständighet leder till ett större behov av att 

säkerställa riktningen genom strategier. ITAB Group förmedlar sex övergripande 

strategiska inriktningar för att säkerställa dotterbolagens gemensamma riktning. Mer 

konkret hur strategierna ska uppnås finns inte specificerat, vilket Busco, Giovannoni och 

Scapens (2008) menar är berättigat för globala organisationer som förmedlar en 

övergripande strategisk riktning för flertalet bolag inom olika affärsområden. En negativ 

aspekt med att ge dotterbolagen stor frihet är en ökad risk för att organisationen inte blir 

enhetlig (Nilsson och Rapp 2010). Fördelen med denna styrning är att ITAB Group 

möjliggör för sig själv, som global koncern, att fånga lokala förutsättningar och 



79 
 

konkurrensfördelar, samtidigt som de agerar globalt. Mer generella utföranden på 

koncernnivå tvingar dotterbolagen att knyta an till koncernen på ett lokalt sätt, då de utgår 

från sina egna förutsättningar. Vilket är koncernens intention, då de vill främja 

entreprenörskap och självständighet hos bolagen. Det blir därmed oundvikligen skillnad 

mellan bolagens utföranden, eftersom att deras förutsättningar skiljer sig beroende på var 

i världen de är lokaliserade och deras utgångspunkt blir direkt hänförligt till tidigare 

erfarenheter. ITAB Nässjös sätt att utforma sin verksamhet har sin utgångspunkt i deras 

förutsättningar på marknaden, till sina kunder, sin medarbetarkunskap och kompetens för 

verksamhetsutveckling inom företaget. De förlitar sig inte på moderbolaget till att utröna 

vägen för utveckling och framgång, utan ser till sin egen verksamhet. ITAB Nässjö vet 

vilket stöd och hjälp de kan erhålla från koncernen, både från moderbolaget och från 

regionnivå i sin utveckling framåt, men utgångspunkten är från deras specifika situation 

och deras förutsättningar. Detta sätt för koncernen att förmedla den gemensamma 

framtida strategiska riktningen medför högre krav på moderbolaget i dess kontroll av 

dotterbolagen. 

 

Tillvägagångssättet som ITAB Group har, med låg samverkan i utformandet av 

dotterbolagsspecifika strategier, som leder till mer kontroll och uppföljning benämner 

Nilsson och Rapp (2010) som finansiell kontrollstrategi, vilket kännetecknas av tight 

kontroll. Koncernen kontrollerar bolagens prestationer och resultat månadsvis, där 

avvikelser behöver förklaras och åtgärdas. Uppföljningen sker genom dotterbolagens 

rapportering av månadsbokslut, Monthly Analysis och VD rapport som framförallt består 

av finansiell information. Uppföljning genom finansiell information blir en naturlig 

konsekvens av en lägre samverkan och delaktighet mellan moder- och dotterbolag enligt 

Nilsson och Rapp (2010), men som samtidigt är fördelaktigt för att eftersträva engagerade 

och drivna dotterbolag som styr sin egen verksamhet. Rapporteringsverktygen är 

förhållandevis standardiserade, vilket inte heller är konstigt med cirka 60 bolag i 

koncernen och relativt litet moderbolag. Koncernen behöver kunna hantera all 

rapportering och information på ett smidigt sätt och med hjälp av regionerna, som växt 

fram till följd av att koncernen växt, kan de genom dagens rapportering kontinuerligt följa 

upp och kontrollera alla bolagens prestationer. Det kan även belysas genom de KPI:er 

som koncernen själva framställer, där merparten av KPI:erna är finansiella. Informationen 

som ligger till grund för dessa KPI:er kan erhållas genom den rapportering som bolagen 

idag redan gör, och anledningen till att koncerncontrollern tar fram dessa är för att 
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tydliggöra bolagens prestationer genom grafer med treårscykler. Därmed kan dessa 

KPI:er liknas vid finansiella nyckeltal, det vill säga ett verktyg för att göra den finansiella 

informationen mer översiktlig, som enbart tjänar till att underlätta för koncernledningen. 

 

Risken med att bolagen huvudsakligen rapporterar finansiell information är att bolagen 

själva enbart fokuserar på finansiell information i sin prestationsmätning. Finansiell 

information i all ära, men det senaste årtiondet har mycket diskussioner och kritik 

framkommit kring bristande fokus på icke-finansiell information som leder till att delar 

av verksamheten inte fångas (Kaplan och Norton 1996; Pettersen 2009; Crawford och 

Cox 1990; Micheli, Mura och Agliati 2011; Lohman, Fortuin och Wouters 2004). 

Bolagen blir utvärderade efter sitt finansiella resultat, vilket är naturligt i sig då Nilsson 

och Rapp (2010) och Dossi och Patelli (2010) menar att det kan vara svårt att 

standardisera och jämföra icke-finansiella mått. Det är dock desto viktigare att 

dotterbolagen utvecklar sin prestationsmätning utifrån icke-finansiella aspekter för att 

fånga de prestationer som leder fram till resultatet. Dossi och Patelli (2010) och Micheli, 

Mura och Agliati (2011) menar att icke-finansiella mätetal uppmuntrar till mer långsiktigt 

fokus. Fördelen med att varje bolag tvingas att utveckla sin egen prestationsmätning för 

uppföljning och utvärdering är att det görs utefter deras lokala förutsättningar och 

företagskultur. De bör därför utvärdera sina prestationer med mer icke-finansiella mått. 

ITAB Nässjö framställer egna KPI:er som främst rapporteras till regionen, med mer 

företagsspecifik och icke-finansiell information. Eftersom det är färre bolag som 

inkluderas i den skandinaviska regionen är det möjligt att utvärdera och kontrollera även 

icke-finansiella mått. Dessa mått är dock tillräckligt standardiserade för att möjliggöra 

jämförelse mellan bolagen inom Skandinavien. 

 

Dossi och Patelli (2010) menar att moderbolag är mer benägna att påverka och kontrollera 

dotterbolag som visar ett sämre finansiellt resultat. Det visade sig överensstämmande med 

samverkan mellan moder- och dotterbolag inom ITAB, då ett bolag som visar sämre 

resultat får mer stöd och hjälp för att kunna vända den negativa trenden. Koncernen 

försöker ta lärdom från dotterbolag som visar bra resultat och försöker implementera det 

på bolag som det går sämre för, likt hur Furey (1987) beskriver intern benchmarking. Det 

görs genom en högre delaktighet i kontroll och utformning av budget och affärsplan, där 

handlingsplaner och mål sätts för att förbättra prestationerna. En förutsättning för att 

kunna använda benchmarking inom ITAB Group är att alla bolag använder liknande 
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termer och definitioner som leder till bättre kommunikationsmöjligheter och bättre 

jämförelser mellan olika bolag. Vilket Mahlendorf et al. (2012) menar är en förutsättning 

för att kunna jämföra bolag inom en global koncern. Detta visar att ITAB Group tar vara 

på lärdomar och utbyter kunskap mellan bolagen, som Lasserre (2012) presenterar som 

en fördel i globala organisationer.  

 

6.1.2 Geografiska och kulturella skillnader 

Att vara en global koncern medför ytterligare komplexitet avseende hur ITAB Group 

behöver samverka och styra bolagen för att fånga bolagens säregna förutsättningar och 

samtidigt hålla dem samman. Mellan moderbolaget, där strategiska beslut tas och styrning 

av dotterbolag sker, ut till dotterbolagen som är globalt spridda ökar komplexiteten 

genom både kulturellt och geografiskt avstånd (Dossi och Patelli 2010). ITAB Group har 

idag marknadsnärvaro i hela Europa samtidigt som de finns belägna även i Kina och 

Sydamerika. Det innebär alltså ett tydlig geografiskt avstånd mellan dotterbolagen och 

moderbolaget i Jönköping. Geografiskt avstånd innebär många gånger även att kulturella 

skillnader finns. Man kan argumentera för att kulturella aspekter inom Europa i många 

avseenden inte skiljer sig speciellt mycket åt. Å andra sidan är det lätt att underskatta 

betydelsen av även mindre kulturella aspekter som kan få stor påverkan. Inte minst 

gällande relationen mellan moderbolaget och dotterbolagen, där kulturella 

beteendeskillnader och normer kan påverka den faktiska kontra förväntade styrningen. 

En medvetenhet om kulturell påverkan minskar dock risken för sådana följder, och det är 

inte något som upplevs problematiskt hos koncernen. Men med tanke på att koncernen 

växer mycket genom förvärv är det en viktig aspekt att beakta, speciellt om 

implementeringen av strategier och styrning inom ett nyförvärvat bolag skiljer sig från 

bolagets tidigare styrning. Det är förmodligen en av anledningarna till att regionnivåerna 

har växt fram, där en geografisk indelning möjliggör en mellannivå som kan samverka 

mellan dotterbolag och koncern. Om vi ser till ITAB Nässjö och moderbolaget i 

Jönköping är det geografiska avståndet kort, vilket minskar risken för kulturella 

skillnader. 

 

 

6.1.3 Fördelar och nackdelar med att tillhöra en global koncern 

Samtliga intervjupersoner på ITAB Nässjö framhävde en övervägande positiv bild av att 

vara en del av den globala koncernen ITAB Group. Det leder dock till mer rapportering, 
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krav på välgrundade argument för att få genomföra investeringar samt mer komplexitet 

gällande samordning mellan bolag inom koncernen. Busco, Giovannoni och Scapens 

(2008) menar att detta är en konsekvens av att vara i en global koncern, vilket samtidigt 

möjliggör att fånga globala konkurrensfördelar. ITAB Nässjö ser det som en fördel att ha 

en global koncern som stöd att luta sig mot vid behov. Att de inom koncernen finns tre 

affärsområden medför förutsättningar att kunna tillgodose kundernas behov till fullo 

(genom helhetslösningar) och kan därmed skapa konkurrensfördelar genom 

koncerntillhörigheten. Inte minst är det viktigt vid förhandlingar med kunder som vill 

växa och expandera globalt, där det innebär tyngd i förhandlingarna. Lasserre (2012) 

belyser just global varumärkestyngd, ökad förhandlingsförmåga och nätverksbyggande 

som fördelar med globala organisationer.  

 

För att fånga lokala aspekter krävs mer decentraliserat beslutsfattande (Busco, 

Giovannoni och Scapens 2008). Genom att låta dotterbolagen styra sin egen verksamhet 

möjliggörs det för att fång lokala förutsättningar, så som flexibilitet, verka nära 

marknaden och närmare relationer till kunder och leverantörer (Lasserre 2012). ITAB 

Nässjö strävar efter att ha en lokal leverantörsbas, och många leverantörer är i dagsläget 

lokaliserade i Sverige och framförallt i Småland, både av miljömässiga transportskäl och 

av geografiska skäl, vilket påverkar leveranstider. De köper även in vissa produkter från 

exempelvis Kina, med det låga priset som anledning. Att kunna erbjuda variation mellan 

inlands- eller utlandsbaserade leverantörer skapar värde genom att kunna möta olika 

kunders behov. Genom att vara del i en global koncern kan ITAB Nässjö dra fördel av 

koncernens förhandlingskraft gentemot leverantörer, både lokala och globala, genom 

exempelvis nätverk och varumärkestyngd och samtidigt de lokala fördelarna såsom 

flexibilitet och nära leverantörsrelationer (Lasserre 2012).  

 

6.1.4 Strategisk kongruens mellan ITAB Group och ITAB Nässjö 

ITAB Group har formulerat sex strategiska inriktningar som förmedlas till samtliga 

dotterbolag. Man kan konstatera att dessa strategier har sitt ursprung i koncernens tre 

verksamhetsmål; genomsnittlig tillväxt över längre period, bibehålla och stärka 

marknadsposition och utveckla marknadsandelar på nya marknader samt att utveckla 

helhetserbjudandet med helhetslösningar som inkluderar de tre affärsområdena. De sex 
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strategiska inriktningarna bryter ner och förmedlar vad dotterbolagen behöver sträva mot 

för att kunna uppfylla verksamhetsmålen. 

 

 

Figur 6.1 strategisk kongruens mellan koncernens strategiska inriktningar (till höger) och ITAB 

Nässjös visionsförklaringar (till vänster) 

 

Genom att synliggöra sambanden mellan koncernens strategiska inriktningar och ITAB 

Nässjös visionsförklaringar (figur 6.1) så framkommer det att strategisk kongruens finns. 

Enligt Nilsson och Rapp (2010) syftar strategisk kongruens till att strategin inom en 

organisation är nedbruten och överensstämmer på alla nivåer samt har en tydlig koppling 

till övergripande strategisk riktning. Förståelsen för hur ITAB Nässjö ska använda sina 

tillgångar för att bli konkurrenskraftiga och sträva i koncernens riktning försvåras utan 

strategisk kongruens till koncernens strategier. Vikten av goda kundrelationer (1), 

kompetens och affärsmannaskap (2) samt markandskännedom och innovativ förmåga (4) 

är väl fångat i ITAB Nässjös visionsförklaringar. De har även fångat vikten av att erbjuda 

helhetskoncept genom att kunna erbjuda helheten från idé till färdigt butikskoncept. I 

nästkommande avsnitt presenteras de glapp som identifieras i den strategiska 

kongruensen. 

 

6.1.5 Identifierade glapp i den strategiska kongruensen 

Det som inte fångas direkt mellan de strategiska inriktningarna och visionsförklaringarna 

är (6) expansion på utvalda marknader. ITAB Nässjö inkluderar inte någon 

visionsförklaring för huruvida de ska stärka sin position på marknaden eller för att 

expandera. Varje bolag bör formulera mål för deras framväxt på marknaderna för att 

säkerställa sin organiska tillväxt, som i slutändan leder till koncernens måluppfyllelse för 

tillväxten. Att expandera till andra marknader är något som koncernen, och framförallt 
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regionen, är delaktiga i, och man kan argumentera för att samtliga dotterbolag inte aktivt 

bör fokusera på att ta sig in på nya marknader. Däremot är det av vikt att bolagen strävar 

efter att stärka sin position på marknaden och kontinuerligt arbetar för att öka sina 

marknadsandelar. 

 

Ytterligare glapp som kan identifieras i den strategiska kongruensen är gällande 

helhetslösningar. I koncernens verksamhetsmål beskrivs det följande; ”ITAB ska 

utveckla helhetserbjudandet av kompletta butikskoncept genom kundunika 

konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella 

belysningssystem”. Den strategiska inriktningen för helhetslösningar (3) är formulerad 

på sådant sätt att dotterbolagen kan tolka och utforma sina strategier för helhetskoncept 

som enbart inkluderar den egna verksamheten, från idé till färdiga butikskoncept. ITAB 

Nässjö har i visionsförklaringen fångat eftersträvan av att erbjuda helhetskoncept, från 

idé till färdigt butikskoncept. Däremot finns det i dagsläget inga formulerade strategier 

eller mål för hur de ska sträva efter att öka försäljningen av helhetslösningar som sträcker 

sig över alla tre affärsområdena (cross sale). Detta är något som koncernen lägger allt mer 

fokus på och menar är en viktig konkurrenskraft till varför kunder väljer ITAB. Samtidigt 

är det en stor utmaning gällande integrationen i koncernen. Visionen att ha varje 

affärsområde representerat i varje land eller marknad är en viktig aspekt i strävan mot 

helhetslösningar. Det ställer dock krav på kommunikationen och samverkan mellan 

bolagen. Idag kan man säga att samverkan mellan dotterbolagen faktiskt är relativt låg, 

men införandet av regionansvariga samt Key Account Managers är ett viktigt steg i att 

öka samverkan mellan bolagen. Vikten av att sälja helhetslösningar förmedlas ut genom 

strategiska inriktningarna och genom plan X som sedan kontrolleras och godkänns på 

regionnivå och av koncernledning genom den affärsplan och budget som bolagen 

presenterar. Till vår kännedom finns det dock ingen mer konkret uppföljning huruvida 

bolagen strävar för att integrera försäljning av helhetskoncept mellan affärsområdena. Det 

görs exempelvis ingen uppföljning på hur ofta projekt inkluderar andra affärsområden 

eller systerbolag inom samma affärsområde.   

 

 

6.1.6 ITAB Nässjös långsiktiga strategier  

Genom att utvärdera den strategiska kongruensen mellan koncernens strategiska 

inriktningar och ITAB Nässjös visionsförklaringar går det identifiera de långsiktiga 
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strategier som ITAB Nässjö bör ha. Merchant och Otley (2007); Kaplan och Norton 

(1996); Merchant och Van der Stede (2007) samt Porter (2004) menar att det är viktigt 

med välformade strategier som belyser det väsentliga för långsiktig framgång.  För att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga och nå framgång behöver ITAB Nässjö sträva mot; 

långsiktiga kundrelationer, att säkerställa sin kompetens i verksamheten, ökad 

innovation, effektiva processer, tillväxt samt både helhetskoncept och helhetslösningar. 

Långsiktiga kundrelationer, kompetens, innovation och helhetskoncept fångas i 

visionsförklaringarna i dagsläget. Tillväxt och effektiva processer finns till viss del 

genomsyrat i verksamheten som viktiga aspekter, det finns dock inte uttalat i 

visionsförklaringarna. Helhetslösningar finns i dagsläget inte uttalat i verksamheten att 

de strävar mot, men det är en viktig aspekt för framtidsutvecklingen inom koncernen. Vi 

föreslår följaktligen att visionsförklaringarna, som är det främsta verktyget för ITAB 

Nässjö att förmedla mer långsiktiga strategier, bör inkludera och förtydliga samtliga 

identifierade aspekter. 

 

6.1.7 En nackdel med generellt utformade strategiformuleringar 

Plan X är ett strategiskt dokument där koncernen vill att dotterbolagen formulerar hur de 

ska uppnå fem, för koncernen, viktiga aspekter (be close to the customer, add value 

resources, increase cross sales, focus customer och new prospects). Plan x är relativt 

nyimplementerad från begäran av koncernen, där ITAB Nässjö har formulerat hur de ska 

göra för att uppnå aspekterna baserat på visionsförklaringarna. Genom plan X kan man 

belysa den komplexitet som Dossi och Patelli (2010) menar följer för organisationer som 

verkar inom olika affärsområden. Beroende på hur dotterbolagen uppfattar förmedlingen 

av strategier, påverkas implementeringen av dem. Plan X är ett ”strategiskt verktyg” där 

koncernen förmedlar fem aspekter som dotterbolagen bör fokusera på. ITAB Nässjö 

upplevde att tre av fem aspekter i plan X var något som de inte kunde påverka genom sin 

verksamhet, och var mer utformat till andra affärsområden. Följaktligen lades lite vikt vid 

att utforma strategier för att kunna uppnå mer än de två punkter (be close to the customer 

och add value resources) som de upplevde var aktuella för deras verksamhet. Vid närmare 

granskning kan man argumentera för att de andra punkterna i plan X (gällande att öka 

försäljning av helhetslösningar, fokuskunder och framtidsutsikter) faktiskt är viktiga för 

ITAB Nässjö. Att vara nära sina kunder är något som företaget redan tidigare har uttalat 

strategier och mål för att sträva efter. Att fokusera på värdeskapande finns till viss del 

också representerat i visionsförklaringarna och är framförallt genomsyrat i verksamheten. 
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Fokuskunder syftar till koncernens strategiskt viktiga kunder. Eftersom dotterbolagen är 

de som dagligen interagerar med kunderna är det viktigt att koncernen säkerställer att de 

kunder som är väsentliga för koncernens framgång får rätt bemötande och därmed 

fortsätter att välja ITAB framför konkurrenterna. Att inkludera den aspekten i styrningen 

genom plan X förmedlar därmed till dotterbolagen att det är viktigt för helheten i 

koncernen att varje dotterbolag gör vad de kan i detta avseende. För Nässjö är det viktigt 

att ha i åtanke, som del i en global koncern, vad koncernens strategiska riktning innebär 

och hur deras verksamhet och prestationer inverkar i ett helhetsperspektiv. Därför är det 

väsentligt att dotterbolagen beaktar de gemensamma framtidsutsikterna (new prospects). 

Däremot anser vi inte att det behöver vara en del av ITAB Nässjös prestationsmätning. 

 

6.1.8 Identifiering av kritiska framgångsfaktorer 

Det är viktigt att identifiera de framgångsfaktorer som är avgörande för ett företags 

framtid. Prestationsmätningssystemet ska bygga på och reflektera framgångsfaktorerna 

(Kaplan och Norton 1993; Neely (1999); Globerson 1985; Kennerley och Neely 2002). 

Utifrån ITAB Nässjös långsiktiga strategier går det att uttyda följande faktorer som är 

viktiga för ITAB Nässjös verksamhet; goda kundrelationer, närhet till kunder, 

värdeskapande, proaktivitet, innovation, behålla och utveckla sina styrkor, 

helhetskoncept, effektiva processer, tillväxt och lönsamhet. 

 

Genomgående i visionsförklaringarna belyses vikten av att skapa kundvärde, vilket 

inkluderar närhet till kunder, goda relationer samt värdeskapande gentemot kunder och 

deras behov. Den bransch som ITAB Nässjö verkar i präglas av långsiktiga 

affärsrelationer. Bolaget tillverkar kundunika produkter och butikskoncept med 

avtalsperioder på vanligtvis 1–3 år. Att byta tillverkare för butiksinredningen är kostsamt. 

När en avtalsperiod är slut och ITAB Nässjö är fullt konkurrensutsatta är det därför till 

stor fördel om relationen till kunderna är stark, för att öka chanserna till att ingå ett nytt 

avtal. För att ytterligare belysa kundvärde, vikten av goda relationer och närheten till 

kunderna kan koppling dras till att bolaget har vad Porter (2004) benämner som en 

differentierad fokuseringsstrategi, där god marknadskännedom och goda kundrelationer 

är en förutsättning för att kunna erbjuda det som respektive kund efterfrågar. Att skapa 

värde för kunderna och kunna möta deras behov är det mest väsentliga i verksamheten, 

och hårdraget kan man säga att allting som ITAB Nässjö gör, bör leda till värdeskapande 

för kunderna. Detta är något som indirekt fångas i de fokusområden som bolaget utformat. 
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Det som urskiljs som strategiskt viktigt på lång sikt menar Lindvall (2011) och Kaplan 

och Norton (1996) bör återspeglas i de mer kortsiktiga målen, vilka fokusområdena är. 

Underliggande för samtliga fokusområden är att de förbättringsåtgärder som presenteras 

leder till ökat värdeskapande för kunden. 

 

Då ITAB Nässjö tillverkar kundunika produkter är det viktigt med förståelsen för 

kunderna och deras behov, både det befintliga och det framtida. Därmed kan man 

argumentera för att även innovation utgör en kritisk framgångsfaktor. Jämfört med de 

andra affärsområdena som präglas av innovation och teknisk utveckling så är 

affärsområdet där ITAB Nässjö verkar (Product) inte lika innovationsinriktad. Det 

framgick under intervjuerna att såväl ITAB Nässjö som koncernen har denna syn på 

marknaden inom Product-området. Utvecklingen här tenderar att gå mot mindre butiker, 

både till antal och till ytan, vilket påverkar förutsättningarna för ITAB Nässjö på 

marknaden. Däremot menade både ITAB Nässjö och koncernen att de butiker som 

kunderna satsar på behöver utformas för att ge konsumenten så högt värde och starkt 

intryck som möjligt. Därmed anses det viktigt för ITAB Nässjö att försöka hitta 

möjligheterna och vinna marknadsandelar genom att tillverka sådan inredning som ligger 

rätt i tiden och hela tiden utvecklas till förnyelse och med nytänkande. Att belysa vikten 

av innovation inom ITAB Nässjö anser vi därför i allra högsta grad vara en kritisk faktor 

för företagets framtida utveckling. En viktig aspekt i samband med innovation är att 

arbeta proaktivt. Genom att ligga i framkant och se kundernas framtida behov innan de 

behöver efterfråga det själva, kommer utgöra en allt mer avgörande konkurrensfaktor. Att 

lägga tiden på att utvecklas och sträva framåt istället för att släcka bränder genererar mer 

värde i slutändan. I fokusområdena belyses vikten av att proaktiviteten genomsyrar hela 

verksamheten. Där drar de också kopplingar till de helhetslösningar som koncernen 

belyser i verksamhetsmålen (vilket är uttryckt som ”ITAB-erbjudande”). Proaktivitet och 

innovation menar bolaget kan öka helhetslösningarna, däremot finns det inte uttalat mer 

konkret varken hur de ska lyckas uppnå högre proaktivitet, eller hur de ska öka 

helhetslösningarna. Att enbart dra kopplingar mellan dessa aspekter framhäver inte 

”lösningen” till den faktiska komplexiteten i hur det ska uppnås. Att kunna erbjuda 

kunderna helhetslösningar som inkluderar de tre affärsområdena är en viktig 

konkurrensfaktor, vilket därmed också bör fångas bättre i ITAB Nässjös verksamhet 

genom de långsiktiga strategierna. Däremot anser vi inte att det är en kritisk 
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framgångsfaktor för ITAB Nässjö. Vi menar att erbjuda helhetslösningar skapar värde för 

kunderna och därmed istället ingår i den kritiska framgångsfaktorn kundvärde.   

 

För att säkerställa framtidsutveckling och innovationsförmågan är det väsentligt för ITAB 

Nässjö att satsa på kompetens- och kunskapsutveckling. För att kunna bibehålla och 

utveckla sina styrkor anses därmed kompetens vara en kritisk framgångsfaktor. Dels att 

möjliggöra den innovativa förmågan hos medarbetarna genom utbildning eller andra 

kunskapsgivande medier. Dels genom att säkerställa att kompetensen finns att bedriva 

den framtida verksamhet som krävs för att möta kundernas framtida behov, både gällande 

medarbetarkunskap och teknologiska möjligheter. Det vill säga att ITAB Nässjö måste 

säkerställa sin kompetens för att komma med innovativa lösningar som möter kundernas 

behov, samtidigt som de måste säkerställa att de har kompetensen inom verksamheten för 

att genomföra lösningarna. En avgörande aspekt gällande detta är medarbetarna. 

Kompetens och kunskap ligger hos människorna som driver och arbetar i bolaget. Att 

inse vikten av engagerade medarbetare som trivs i sitt arbete är därmed en viktig faktor 

för att nå framgång. Att medarbetarna förstår hur deras arbete leder till företagets 

framgång ökar delaktigheten och engagemanget, vilket bolaget belyser i plan X gällande 

hur de ska vara värdeskapande. I fokusområdena finns det underliggande antydan till 

vikten av kompetens för att vara innovativa och skapa värde för kunderna. Genom rätt 

bemanning och rätt utrustning ämnar de effektivisera och förbättra verksamheten, vilket 

implicerar att de behöver kompetensen till att avgöra hur de ska vara bemannade och 

utrustade för att nå förbättring. 

 

Att kunna skapa det värde som kunderna efterfrågar, på ett värdeskapande och lönsamt 

sätt, leder oss in på vikten av effektivitet. Effektivitet kan anses vara något brett och 

diffust, men vi hävdar att kontinuerligt sträva mot effektivitet, i alla led, och ha effektiva 

processer är en viktig framgångsfaktor. Att kunna möta kundernas efterfrågan samtidigt 

som man strävar efter att minska kostnaderna, utan att kompromissa på kvaliteten, är en 

viktig del i att öka lönsamheten. Under intervjun med projektledaren (2017-03-15) 

framgick det att kunderna värdesätter pris, ledtid, kvalitet och innovation, i inbördes 

ordning. Säkerligen kan rangordningen variera mellan kunder, där olika kunder 

exempelvis prioriterar kvalitet eller ledtider högre än priset. Det visar dock tydligt fyra 

aspekter som kunderna värdesätter. Branschen präglas av snabba vändningar och en viss 

otålighet från kunderna där de helst vill ha färdiga butiker i samma veva som idén 
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uppkommer. Till följd av detta är det viktigt med konkurrenskraftiga ledtider och 

konkurrenskraftigt pris. Genom en effektiv verksamhet så skapas förutsättningarna för 

detta. Ledtider från leverantörer måste självfallet beaktas, och där strävar ITAB Nässjö 

efter en närliggande leverantörsbas för att kunna erbjuda kortare ledtider till kunderna. 

Det är dock lika viktigt att hela tiden sträva efter att effektivisera den interna processen, 

för att vara värdeskapande på ett lönsamt sätt. Det återspeglas även i vad de olika 

avdelningarna presenterade som kritiska förutsättningar för deras arbete, där tid 

framställdes som en viktig faktor för samtliga avdelningars arbete. Att sträva efter att 

förbättra och effektivisera förmedlas främst i fokusområdena men även i plan X. 

Plockrader per timme och kalkyluppfyllnad har exempelvis direkt koppling till 

effektivisering.  

 

ITAB Group ställer krav på vinstmarginalen för varje dotterbolag. Koncernen erhåller 

mestadels finansiell information från dotterbolagen, där resultatet är en viktig 

förhållningspunkt. I ITAB Nässjös långsiktiga strategier föreslår vi en tydligare 

presentation av tillväxt som strategiskt viktigt på lång sikt. Det är en viktig del i att vi 

anser att lönsamhet är en kritisk framgångsfaktor för bolaget. Allt bolaget gör ska sträva 

mot lönsamhet, för att kunna uppnå koncernens finansiella krav i slutändan och för att nå 

eftersträvad tillväxt. Att möta kundernas behov och efterfrågan är självklart väsentligt, 

men det måste samtidigt vara lönsamt i längden för att bolaget ska överleva på lång sikt. 

Ett lönsamhetstänk på alla nivåer i bolaget medför bättre förutsättningar för långsiktig 

framtidsutveckling. Detta finns underliggande i fokusområdena genom rätt bemanning, 

rätt utrustning och att ha rätt kunder. I samband med proaktiviteten nämns också att de 

bör fokusera på lönsamhetsdriv, vilket visar på att bolaget har uppmärksammat vikten av 

att kontinuerligt sträva efter lönsamhet.  

 

 

 

Sammanfattningsvis har vi identifierat följande kritiska framgångsfaktorer; Kompetens, 

Innovation, Proaktivitet, Kundvärde, Effektiva processer samt Lönsamhet. Hur väl dessa 

fångas i ITAB Nässjös befintliga prestationsmätning framkommer i 6.2 utvärdering av 

prestationsmätning och tydliggörs genom den strategiska kartan i 6.2.8 orsak-verkan 

samband i den befintliga prestationsmätningen. 
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Figur 6.2 visualisering av de kritiska framgångsfaktorerna och dess sammankoppling till olika 

perspektiv  

 

En förbättringsmöjlighet gällande ITAB Nässjös prestationsmätning är att tydliggöra 

strukturen och sammankopplingen mellan de kritiska framgångsfaktorerna och de mål 

och mätetal som finns. Det gör vi genom att föreslå att prestationsmätningen ska 

framställas genom fem perspektiv; medarbetar-, innovations-, kund-, interna process- och 

finansiella perspektivet (se figur 6.2). Dessa har sin grund i Kaplan och Nortons (1996) 

perspektivindelning. Genom indelning i perspektiv synliggörs vad som är viktigt att 

fokusera på i verksamheten. Exempelvis så menar Olve, Roy och Wetter (1999) att man 

lyfter fram personalen som en väsentlig resurs i organisationen genom ett 

medarbetarperspektiv. Ett medarbetarperspektiv och ett innovationsperspektiv kan därför 

öka fokus på medarbetare och innovation som viktiga resurser för verksamhetens 

framgång.  

 

 

 

6. 2 Utvärdering av den befintliga prestationsmätningen 

I detta avsnitt utvärderas den befintliga prestationsmätningen hos ITAB Nässjö, där målet 

är att utröna eventuella förbättringsmöjligheter för att få ett välfungerande 

prestationsmätningssystem. Till grund för detta ligger utvärderingskriterium (3), (4), och 

(5) . För att utvärdera huruvida kriterierna uppfylls är mål och mått indelade i de fem 

perspektiven, målen klassificeras utefter SMART-kriterierna och måtten klassificeras 

utefter nivå, syfte, finansiella, icke-finansiella, drivande, utfall, internt, externt, samt 

input-process-output. För att säkerställa att inga prestationsmått leder till suboptimering 
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kommer kompletterande mått att analyseras och sedan utvärderas förmedlingen av 

prestationsmåtten till medarbetare (utvärderingskriterium 6). Slutligen utvärderas om 

långsiktiga strategier fångas i kortsiktiga mål genom ett orsak-verkan samband 

(utvärderingskriterium 7). Författarna Keegan et al. 1989, Lohman, Fortuin och Wouters 

2004, Maskell 1989 (se avsnitt 3.2.4 Att fastställa mått) presenterar olika 

tillvägagångssätt för att ta fram rätt mätetal, vilka legat till grund för utvärderingen av 

de befintliga mätetalen. 

 

6.2.1 Finansiella perspektivet 

Syftet med det finansiella perspektivet är enligt Kaplan och Norton (1996) att definiera 

de finansiella prestationer som företaget förväntas prestera. Vi kommer utvärdera de 

finansiella prestationsmåtten utifrån sammankoppling av mål och mätetal genom 

SMART-kriterierna, om det finns en balanserad uppsättning mätetal samt definiera syftet 

med prestationsmåtten.  

 

Mål och mätetal inom det finansiella perspektivet  

 

Tabell 6.1 Sammanfattande tabell över mål, mått inom det finansiella perspektivet  

 
I tabell 6.1 presenteras den befintliga prestationsmätningen som ingår i finansiella perspektivet. 

Från kategoriseringen av SMART-kriterierna går det urskilja att Trögrörligt lager och Break-even 

endast uppfyller ett kriterium, till följd av att dessa inte har ett kopplat definierat mål. Se bilaga 2 

för vidare resonemang kring kategorisering av SMART-kriterierna.  

 

Prestationsmåttens syfte och balans inom det finansiella perspektivet  

Nästa steg är att utvärdera om prestationsmåtten är i balans samt klargöra deras syfte. I 

nedanstående tabell sammanställs de identifierade mätetalen utifrån karaktär och syfte.    
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Tabell 6.2 Sammanfattande tabell över mätetal inom finansiella perspektivet 

 

Vi har kategoriserat alla mått inom det finansiella perspektivet som finansiella mätetal. 

Milost (2003) menar att de flesta finansiella mätetal kategoriseras som utfallsmått, vilket 

gör att det ter sig naturligt att de flesta prestationsmått har kategoriserats som utfallsmått. 

Olve, Roy och Wetter (1999) menar dock att det inte alltid är självklart om ett 

prestationsmått ska kategoriseras som ett utfall eller drivande mått, utan ett 

prestationsmått kan vara ett utfallsmått på en nivå och ett drivande på nästa nivå. Detta 

går att urskilja i prestationsmåtten AFFO och kapitalbindning, en minskning av dessa 

mått leder till minskade kostnader som leder till en ökad lönsamhet, vilket mer liknas vid 

definitionen av drivande mått (Kaplan och Norton 1996). Dock säger inte 

prestationsmåtten något om prestationen dit, om exempelvis AFFO kostnaderna ökar, 

krävs det andra mått för att ta reda på orsaken och anses därför inte vara ett ”riktigt” 

drivande mått (Tjandra och Shimko 2016; Anthony och Govindarajan 2007). Vi har 

därför kategoriserat dessa två som både drivande och utfall. Det saknas externa mått inom 

det finansiella perspektivet. Externa finansiella mått som Pearce (1983) ger exempel på 

är mätetal kopplade till aktieägare. Som dotterbolag är ITAB Nässjö styrda av koncernens 

krav (som baseras på aktieägarnas krav på koncernen). Dessa kategoriseras inte som 

externa mått eftersom det är krav inom organisationen, vilket gör att vi inte anser att det 

finns några relevanta externa mått att implementera i det finansiella perspektivet för ITAB 

Nässjö.   

 

Nästa steg är att utvärdera relevansen och användbarheten av mätetalen genom att 

definiera syftet. Syftet att mäta vinstmarginal och AFFO är dels legitimerande eftersom 

dotterbolagen har krav på en viss vinstmarginal och koncernen kontrollerar att AFFO 

kostnaderna ligger på en bra nivå. Dock är måtten även lärande då det är viktigt att hela 

organisationen strävar mot en bra vinstmarginal, eftersom det är en kritisk faktor för 

framgång. En bra nivå på AFFO är viktigt då det visar att värdeskapandet inte ligger i 
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omkostnaderna och därför bör försöka eliminera det icke-värdeskapande. Syftet att mäta 

antal kapitaldagar är, enligt Ekonomichefen att skapa en förståelse för hur lager, 

kundfordringar och leverantörsskulder binder kapital. Mätetalets syfte kan därför 

kategoriseras som ett lärande syfte (Catasús et al. 2008). Break-even syftar till att visa 

trendriktning. Dock visar det inga åtgärder för att vända trenden vilket överensstämmer 

med Catasús et al. (2008) definition av ett kontrollerande syfte som visar avvikelser men 

inte vad som faktiskt behöver göras för att rätta till avvikelsen. Trögrörligt lager är ett 

mätetal som koncernen kräver, alla dotterbolag ska skriva ned lager som legat i mer än 

12 månader och måste därför rapporteras. Vilket kategoriseras som ett legitimerande 

prestationsmått (Catasús et al. 2008). Lageromsättningshastighet anser ITAB Nässjö vara 

ett mer relevant mått för deras verksamhet, där syftet är att kontrollera att de har en rimlig 

lageromsättningshastighet. Bruttomarginal syftar till att rikta fokus på att öka marginalen. 

Detta kan kategoriseras som ett lärande syfte, men det har också ett belönande syfte 

eftersom detta mått inkluderas i bonusmålen (Catasús et al. 2008). 

 

Förbättringsmöjligheter inom det finansiella perspektivet 

 

Tabell 6.3 förbättringsförslag finansiella perspektivet 

 

I tabell 6.3 framställs de mål och mått som vi anser bör finnas i det finansiella 

perspektivet. Kaplan och Norton (1996) menar att prestationsmåtten inom det finansiella 

perspektivet ska reflektera de finansiella prestationer som företaget förväntas prestera. 

Med grund i detta anser vi att vinstmarginal, AFFO och bruttomarginal är väsentliga 

prestationsmått att behålla. Kapitalbindning har ett lärande syfte och syftar till att belysa 

vikten av att inte ha bundet kapital och är även något de försöker arbeta mot att minska, 

därav anser vi att även detta prestationsmått ska inkluderas i PMS:et. Dessa fyra 

prestationsmått är de som uppfyller flest av SMART-kriterierna vilket stärker 

rekommendationen att inkludera dessa. Break-even, lageromsättningshastighet och 

trögrörligt lager bör däremot inte inkluderas i ITAB Nässjös primära PMS. Break-even 
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och lageromsättningshastighet kan med fördel kontrolleras, vilket överensstämmer med 

prestationsmåttens syfte; kontrollerande, att de ligger inom rimliga nivåer. Trögrörligt 

lager, som har ett legitimerande syfte, ska fortfarande rapporteras till koncernen men bör 

inte framställas i ITAB Nässjös primära PMS.  

 

6.2.2 Kundperspektivet 

Syftet med kundperspektivet är enligt Kaplan och Norton (1996) att fånga det som skapar 

värde för kunden. Vi kommer utvärdera de kundrelaterade prestationsmåtten utifrån 

sammankoppling av mål och mätetal genom SMART-kriterierna, om det finns en 

balanserad uppsättning mätetal samt definiera syftet med prestationsmåtten. 

 

Mål och mätetal inom kundperspektivet  

 

Tabell 6.4 Sammanfattande tabell över mål och mått inom kundperspektivet   

 

I tabell 6.4 presenteras den befintliga prestationsmätningen som ingår i kundperspektivet, 

med klassificering av SMART-kriterier. Se bilaga 2 för vidare resonemang kring 

kategorisering av SMART-kriterierna. 

 

 

 

Prestationsmåttens syfte och balans inom kundperspektivet 
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Tabell 6.5 Sammanfattande tabell över mätetal inom kundperspektivet 

 

Som tabell 6.5 visar finns det en balans mellan mätetalen. Kaplan och Norton (1996) 

menar att mått inom marknadsandelar, kundnöjdhet, kundförvärv, kundlojalitet och 

kundlönsamhet är vanliga områden som berörs inom perspektivet. Om vi kategoriserar de 

mätetal som ITAB Nässjö har inom dessa områden framkommer det att reklamationer 

och kundmöten ingår i kundnöjdhet och kundrelationer. En hög andel reklamationer tyder 

på låg kundnöjdhet och tvärtom, syftet med att mäta reklamationer är att säkerställa 

kvalitén och att kunden är nöjd, vilket kan definieras som både lärande och kontrollerande 

syfte (Catasús et al. 2008). Många kundmöten kan leda till ökad kundnöjdhet och även 

ökad kundlojalitet om kundmötena leder till starkare relationer. Vilket i sin tur kan 

medföra en högre tröskel för kunden att gå till konkurrenter. Syftet med att mäta 

kundbesök kan därför kategoriseras som mobiliserande (Catasús et al. 2008), då syftet är 

att belysa handlingen som leder till kundnöjdhet och goda relationer, som är av vikt för 

organisationens framgång. Något som dock inte återspeglas i tabellen är de 

aktivitetsplaner som framställs per kund där mer mjuka värden om hur kundrelationer ska 

stärkas framställs, detta är dock ingenting som mäts. Dossi och Patelli (2010) menar att 

icke-finansiella mätetal ofta är svårare att standardisera och framställa. Vilket troligtvis 

är anledningen till att de inte mäter kundrelationer genom mer än antal kundbesök. Ittner 

och Larcker (1998b) tar upp kundlojalitet som en aspekt med många långsiktiga fördelar, 

eftersom det helt enkelt är kostsamt att förvärva nya kunder. Detta är dessutom extra 

viktigt i ITAB Nässjös fall, eftersom branschen präglas av långa kundrelationer och där 

förvärv av nya kunder sker ganska sällan. Vilket betyder att kundlojalitet är något som 

mycket vikt bör läggas på och då också mätas. De mäter även antal nya kunder (som ingår 

i området kundförvärv), vilket också är viktigt, eftersom nya kunder troligtvis leder till 

ökad omsättning och lönsamhet. Men eftersom branschen ser ut som den gör, anser vi att 

största vikt ska ligga på att stärka befintliga kundrelationer. 
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Omsättning och lönsamhet per kund ingår i området kundlönsamhet. Ekonomichefen 

menar att det är oerhört viktigt att se till att man har lönsamma kunder, vilket även varit 

ett problem för dem tidigare. Mätetalet kan därför kategoriseras som ett kontrollerande 

prestationsmått, vars syfte är att kontrollera att lönsamheten är inom godtagbara nivåer 

(Catasús et al. 2008). De saknar mätetal för marknadsandelar, vilket Kaplan och Norton 

(1996) tar upp som ett viktigt område att mäta. Som en konsekvens av den ökade e-

handeln och trenden åt mindre butiker anser vi att ett mått på marknadsandelar anses 

relevant, exempelvis för att kunna skilja på förlorade marknadsandelar till konkurrent och 

en minskad omsättning till grund för ett minskat behov från kunderna. Antal offerter som 

blir till order har vi kategoriserat som ett kundrelaterat mått, som återspeglar det kunden 

värdesätter och hur väl de möter kundbehovet. ITAB Nässjö menar att kunden värdesätter 

pris, ledtid, kvalitet och innovation. Vilket gör att en effektiv process, som innebär mindre 

kostnader, leder till att de kan erbjuda ett lägre pris eller kortare ledtider. Det kan leda till 

ökad kundnöjdhet och att antal offerter till order ökar, till följd av en förbättrad prisbild. 

Mätetalet kan därför kategoriseras som ett mobiliserande prestationsmått, eftersom det är 

en kritisk aspekt för att nå framgång (Catasús et al. 2008). 

 

Förbättringsmöjligheter inom kundperspektivet 

 

Tabell 6.6 förbättringsmöjligheter inom kundperspektivet 
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Tabell 6.7 förbättringsmöjligheter inom kundperspektivet 

 

I tabell 6.6 och 6.7 framställs de mål och mått som vi anser bör finnas i kundperspektivet. 

Nya prestationsmått är markerat genom fetstil. Vi föreslår att ITAB Nässjö ska 

implementera tre nya prestationsmått; Marknadsandelar, Kundnöjdhet och Cross-sale. 

Marknadsandelar är ett externt prestationsmått. Anledningen till att vi anser att det finns 

en fördel att implementera detta prestationsmått är till följd av att de verkar i en bransch 

vars förutsättningar förändrats och troligtvis kommer förändras mer och mer. Det är då 

väsentligt att ha ett mått där de kan följa trender kring vad som händer på marknaden. 

Eftersom de har som ambition att växa och öka omsättningen är detta ett viktigt mått i 

strävan mot det. Det går därför att se det som både ett drivande och utfallsmått. 

Marknadsandelar har ett kontrollerande syfte, då det huvudsakliga syftet är att kontrollera 

att de är inom önskvärd nivå, men det har även ett lärande syfte eftersom det sänder ut 

signaler om att det är viktigt att öka. Att införa mål och mått för marknadsandelar skapar 

en tydligare koppling till koncernens strategier som idag saknas. Den långsiktiga strategin 

för marknadsutveckling och tillväxt fångas därmed i ett kortsiktigt mål.  

 

Det andra prestationsmåttet är kundnöjdhet, vilket kan vara svårt att mäta. Trots det, anser 

vi att det kan hjälpa ITAB Nässjö att förbättra sina kundrelationer och arbeta mer 

proaktivt. Prestationsmåttet är ett externt utfallsmått med ett lärande syfte. Kundnöjdhet 

är svårt att mäta eftersom att det bygger på subjektiva uppfattningar och vad kunderna 

värdesätter skiljer sig åt. Men vi ser ändå en fördel med att ha ett sådant prestationsmått, 

då det gäller att träffa mitt i prick i vad kunden önskar, för att skapa det kundvärde som 

är en kritisk framgångsfaktor. Därför blir vår rekommendation att försöka införa ett 
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nöjdkundindex där kunden får betygsätta ITAB utifrån förslagsvis pris, ledtid, kvalitet 

och innovation som enligt företaget var de primära faktorerna som kunden värdesätter. 

Det möjliggör också mätningen av kundlojalitet.  

 

Vi anser även att ett prestationsmått kring cross-sales bör införas i 

prestationsmätningssystemet. Vi grundar rekommendationen på koncernens strategi att 

öka försäljningen av helhetslösningar från alla tre affärsområden som tidigare diskuterats. 

Prestationsmåttet ökar initiativet för exempelvis projektledarna att försöka sälja 

helhetslösningar eller att försöka köpa in av andra ITAB bolag. Denna önskan finns från 

koncernen och vi anser att ett prestationsmått skapar mer initiativ till att sträva mot det. 

Precis som Kaplan och Norton (1996) menar så bör man mäta det man vill uppnå. Vi vill 

även dra det så långt att koncernen bör utvärdera och belöna dotterbolagen för cross-sales. 

Det finns dock ett dilemma, alla parter måste vinna på det. Därför föreslår vi att det ska 

mätas som andel inköp och andel försäljning inom ITAB, då både försäljning och inköp 

uppmärksammas minskar risken att en part missgynnas. Pris, ledtid eller kvalitet måste 

dock prioriteras eftersom kundvärde och kundnöjdhet måste värderas högre, då det är 

avgörande för bolagets överlevnad. 

 

Omsättning och lönsamhet per kund har ett kontrollerande syfte, dock anser vi att det 

fortfarande är ett relevant mått, framförallt då det är en kritisk faktor för ITAB Nässjö, 

och de har tidigare haft problem med olönsamma kunder. Att kunderna är lönsamma är 

väldigt viktigt ur ett långsiktigt perspektiv, därför anser vi att det är av vikt att behålla 

detta mått. Antal nya kunder anser vi däremot inte bör prioriteras i 

prestationsmätningssystemet då branschen präglas av långvariga kundrelationer och 

bolaget enbart tar in ett fåtal nya kunder varje år. Fokus i prestationsmätningssystemet 

bör ligga på att utveckla befintliga kunder och skapa goda relationer till dem. Nya kunder 

är såklart en faktor för att kunna öka marknadsandelar och växa på sikt, så det är 

fortfarande en viktig aspekt och något de bör hålla koll på, men som bör ligga utanför det 

primära prestationsmätningssystemet.    

 

 

6.2.3 Interna processperspektivet 

Kaplan och Norton (2004) menar att den interna processen är den mest kritiska delen, 

eftersom det är här möjligheten finns att fysiskt generera värde. Som tillverkande bolag 
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kan man därför argumentera för att kärnan i ITAB Nässjös verksamhet framkommer 

genom detta perspektiv. Vi kommer utvärdera prestationsmåtten inom detta perspektiv 

utifrån sammankoppling av mål och mätetal genom SMART-kriterierna, om det finns en 

balanserad uppsättning mätetal samt definiera syftet med prestationsmåtten. 

 

Mål och mätetal inom det interna processperspektivet  

 

Tabell 6.8 sammanställande tabell för mål och mätetal inom det interna processperspektivet  

 

I tabell 6.8 presenteras de mål och mätetal som ingår i det interna processperspektivet. Se 

bilaga 2 för vidare resonemang kring kategorisering av SMART-kriterierna. 

 

 

 

 

Prestationsmåttens syfte och balans inom interna processperspektivet 

Nästa steg är att utvärdera om det finns en balanserad uppsättning prestationsmått samt 

dess syfte inom det interna processperspektivet. Det är övervägande fler prestationsmått 
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inom det interna processperspektivet, men med tanke på att de har en stor 

produktionsanläggning är det inte så konstigt. Produktionsanläggningen består till stor 

del av en maskinpark som möjliggör att enkelt mäta produktionstider. 

 

Tabell 6.9 Sammanfattande tabell över mätetal inom interna processperspektivet 

 

Utifrån tabellen går det identifiera att det är övervägande icke-finansiella, drivande, 

interna och processrelaterade mått. De har även mått kopplade till input och output, något 

som Lindvall (2011) menar är viktigt eftersom det skapar en bättre bild av hela 

försörjningskedjan och skapar möjlighet att påverka mer. Men att det är övervägande 

processrelaterade mått anses logiskt med tanke på att det ska reflektera den faktiska 

processen. Detta kräver mer mätetal av icke-finansiell karaktär och som indirekt leder till 

ökad lönsamhet. De stämmer även övervägande in på definitionen av drivande mått, som 

ofta är mer situationsspecifik och som kan användas på lägre nivåer samt visar 
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prestationen innan det ger utslag på resultatet (Kaplan och Norton 1996; Tjandra och 

Shimko 2016; Anthony och Govindarajan 2007). Mått såsom in- och utleverans, 

kalkyltid, kassation, cykeltid, ställtid, leveranssäkerhet mellan moment, 

administrationskostnader i förhållande till totala kostnader, beläggning per leverantör, 

inköpsbesparingar, kostnad för frakt och emballage per leverantör och lagerhållning per 

kund kan alla kategoriseras som kontrollerande prestationsmått eftersom de kontrolleras 

gentemot intervall för vad som är en accepterad nivå på företaget (Catasús et al. 2008). 

Vissa av mätetalen ger dock indikationer om vad som faktiskt behöver göras; kalkyltid, 

kassation, utleveranspålitlighet och leveranssäkerhet mellan moment. Dessa mätetal ger 

även information om önskad effekt och syftar till att ge en förståelse för hur prestationen 

hänger samman med exempelvis ökad lönsamhet och har därför även ett lärande syfte. 

Antal bokslutsdagar har vi kategoriserat som enbart lärande syfte, eftersom detta mätetal 

syftar till att ge effekter på effektivisering vid bokslut och minska kostnader (Catasús et 

al. 2008). Antal plockrader, inleveranser mot behov och indirekt tid kategoriseras som 

mobiliserande syfte eftersom de syftar till att belysa en specifik handling som är viktig 

för att nå framgång men som inte har en direkt koppling till lönsamhet (Catasús et al. 

2008). En annan gemensam nämnare för dessa mätetal är att de ingår i bonusmålen. 

Catasús et al. (2008) menar att prestationsmått som ligger till grund för belöning även har 

ett belöningssyfte där det som är extra viktigt bör belysas.  

 

Kaplan och Norton (1996) menar att det som kunden värdesätter bör återspeglas i det som 

faktiskt mäts. Som vi tidigare presenterat genererar konkurrenskraftigt pris och ledtid 

kundvärde och för att uppnå detta krävs effektiva processer. Prestationsmåtten inom det 

interna processperspektivet bör därmed reflektera den kritiska framgångsfaktorn 

effektivitet. En förutsättning för detta är att mäta tiden. De prestationsmått som går att 

relaterat till tid är 9 av 11 mått, det går därför dra slutsatsen att mätningen inom det interna 

processperspektivet ger förutsättningar till effektivisering.  

 

 

 

 

Förbättringsmöjligheter inom det interna processperspektivet  
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Tabell 6.10 sammanställning över förbättringsförslag inom interna processperspektivet 

 

 

Tabell 6.11 visualisering och kategorisering av förbättringsförslag  

 

I tabell 6.10 framställs de prestationsmått som vi anser bör finnas det interna 

processperspektivet. Tabell 6.11 visar det prestationsmått vi anser bör implementeras, 

resterande prestationsmått som vi tidigare presenterat inom det interna 

processperspektivet ska finnas kvar. Att mäta cykeltiden för projektprocessen bidrar till 

att hela processen mät och inte enbart i produktionen. Att tidsplanen hålls i en 

projektprocess framgick av projektledaren som en kritisk förutsättning. Därför anser vi, 

genom att mäta och följa upp alla steg i projektprocessen och utvärdera och jämföra varför 

vissa projekt var effektivare än andra, kan de därigenom urskilja förbättringsmöjligheter 

för hela processen. Att mäta just projektprocessen anser vi är väsentligt eftersom många 

olika avdelningar är involverade, vilket medför ett tydligare fokus på själva flödet.  

 

Ett prestationsmätningssystem ska reflektera det mest väsentliga inom ett företag, därav 

har vissa prestationsmått tagits bort från det primära prestationsmätningssystemet. Det är 

dock fortfarande väsentligt att kontrollera dessa mått. Vi anser att inköpsbesparingar, 

administrationskostnader i förhållande till omsättning, inleveranssäkerhet och beläggning 
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per leverantör inte bör ingå, till följd av att de har ett kontrollerande syfte och inte 

uppfyller så många SMART-kriterier. Inleverans mot behov anses mer relevant att 

inkludera än inleveransprecision eftersom detta sänder signaler om att förhandla om rätt 

ledtider och inte enbart kontrollera att den överenskomna leveransen sker i tid. De uppnår 

dessutom redan den önskvärda nivån för inleverans, vilket ytterligare stärker argumentet 

för att inte inkludera inleveranssäkerhet i det primära prestationsmätningssystemet.  

 

6.2.4 Innovationsperspektivet 

Vi kommer utvärdera de innovationsrelaterade prestationsmåtten utifrån 

sammankoppling av mål och mätetal genom SMART-kriterierna, om det finns en 

balanserad uppsättning mätetal samt definiera syftet med prestationsmåtten. Vi har valt 

att lyfta innovation genom att kategorisera detta som ett eget perspektiv, beslutet baseras 

på att det anses vara en kritisk framgångsfaktor. Ittner och Larcker (1998b) argumenterar 

för att icke-finansiella mätetal kopplade till innovation är en väsentlig del i framgångsrika 

organisationer. I dagsläget mäter dock inte ITAB Nässjö något kopplat till innovation.  

 

Mål och mätetal inom innovationsperspektivet  

Ett mål har identifierats tillhörande innovationsperspektivet detta kommer klassificeras 

utefter SMART-kriterierna.  

 

Tabell 6.12 sammanställande tabell över mål och mätetal inom innovationsperspektivet 

 

I tabell 6.12 presenteras det mål som ingår i innovationsperspektivet. Proaktivitet har 

inget kopplat mätetal och uppfyller därför varken kriteriet specifikt, mätbart eller 

tidsbaserat.  Som Kaplan och Norton (1996, s. 21) uttrycker det“If you can’t measure it, 

you can’t manage it” finns det en risk att strävan mot proaktivitet som ITAB Nässjö vill 

eftersträva inte får genomslag då det inte följs upp. Det är däremot assignable eftersom 

det är något som eftersträvas av hela organisationen. Proaktiviteten anses även relevant 

eftersom det är något Nässjö vill sträva mot och tas upp som en viktig aspekt. Se bilaga 

2 för vidare resonemang kring kategorisering av SMART-kriterierna. 

 

Prestationsmåttens syfte och balans inom innovationsperspektivet 
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Eftersom det inte finns några mått för innovation går det inte att utvärdera balansen eller 

syftet.  

 

Förbättringsmöjligheter inom innovationsperspektivet  

 

Tabell 6.13 sammanställande tabell över förbättringsförslagen inom innovationsperspektivet 

 

 

Tabell 6.14 sammanställande tabell över förbättringsförslagen inom innovationsperspektivet  
 

I tabell 6.13 och 6.14 framställs de prestationsmått som vi anser bör finnas inom 

innovationsperspektivet. Vanliga mått inom innovation är exempelvis hur mycket 

resurser som spenderas på FoU, beräknad i monetära termer eller i tid (Olve Roy och 

Wetter 1999) och antal utvecklingsprojekt, nylanserade produkter samt försäljning av nya 

produkter (Anthony et al. 2014). Antal nya produkter är svårt för ITAB Nässjö att mäta 

eftersom alla produkter är kundunika. Däremot är det möjligt med mått för innovativa 

lösningar, mått för utvecklingsprojekt eller att mäta hur mycket tid eller resurser som 

läggs på produktutveckling och innovation.  En risk med att mäta innovation i tid eller 

monetära termer är att åtgången av resurser (kostnader och tid) mäts istället för 

innovationen i sig.  

 

Vi föreslår prestationsmåtten antal innovativa förslag till kund för att mäta proaktivitet 

och andel förbättrade projekt för att mäta innovationen. Dessa prestationsmätt mäts 

varken i tid eller i monetära termer för att undvika att mäta förbrukningen av resurser. 

Ittner och Larcker (1998b) menar att det finns många fördelar med att mäta just 

förbättringsarbeten kopplade till innovation eftersom det bidrar till större fokus på 

förbättringar.  
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De mått vi föreslår är tätt sammankopplade och vi menar att proaktivitet och innovation 

går hand i hand. Detta klargjordes även tidigare vid indelningen av de kritiska 

framgångsfaktorerna innovation och proaktivitet till innovationsperspektivet (figur 6.2). 

Antal innovativa lösningar belyser vikten av att ligga i framkant och erbjuda kunden 

någonting som de ännu inte vet att de har behov av. Därmed har detta mått ett 

mobiliserande syfte (Catasús et al. 2008). Antal förbättrade projekt syftar till förbättringar 

i befintliga projekt som har flera blockorders. Från att den första ordern tillverkats kan de 

utvärdera och förbättra processen till nästa order, exempelvis minska ledtiden och 

kostnader genom effektivisering. Därmed har det ett lärande syfte (Catasús et al. 2008).  

 

6.2.5 Medarbetarperspektivet 

Medarbetarna inom en organisation är en kritisk aspekt för att nå framgång. Genom att 

lyfta fram medarbetarna som ett eget perspektiv menar Olve, Roy och Wetter (1999) att 

personalen lyfts fram som en väsentlig resurs i organisationen. Vi kommer utvärdera de 

medarbetarrelaterade prestationsmåtten utifrån sammankoppling av mål och mätetal 

genom SMART-kriterierna, om det finns en balanserad uppsättning mätetal samt 

definiera syftet med prestationsmåtten. 

 

Mål och mätetal inom medarbetarperspektivet  

 

Tabell 6.15 sammanfattande tabell över mål, mätetal och SMART inom medarbetarperspektivet  

 

I tabell 6.1 presenteras den befintliga prestationsmätningen som ingår i 

medarbetarperspektivet. Sjukfrånvaro kategoriseras enbart som mätbart eftersom det inte 

finns något uppsatt mål till detta. Se bilaga 2 för vidare resonemang kring kategorisering 

av SMART-kriterierna. 

 

Prestationsmåttens syfte och balans inom medarbetarperspektivet  
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Tabell 6.16 Sammanfattande tabell över mätetal inom medarbetarperspektivet 
 

Syftet med mätetalet omsättning och vinst per anställd är att visa på total effektivitet. Att 

mäta både omsättning och vinst i förhållande till antal anställda menar Kaplan och Norton 

(1996) är bra eftersom de kompletterar varandra. Syftet är att kontrollera att det är inom 

en godtagbar nivå. Då detta mått inkluderas i bonusmålen har det, förutom kontroll, även 

ett belönande syfte (Catasús et al. 2008). Mätetalet sänder signaler om att man måste hålla 

en viss omsättning för antalet anställda, om det inte är inom ett godtagbart område finns 

det två alternativ; öka omsättning eller minska kostnaderna (vilket i detta mått visar att 

de anställda är kostnaderna). Mätetalet för andel sjukfrånvaro har vi kategoriserat som 

både utfall och drivande eftersom det är ett utfallsmått sett till att ”skadan redan är skedd”, 

den visar inte heller vad sjukfrånvaron beror på. Sett till att en högre sjukfrånvaro leder 

till lägre lönsamhet eftersom de har färre resurser som kan arbeta men kostnaderna består, 

är måttet drivande. Syftet med måttet är kontrollerande, då det inte finns något kopplat 

mål med satta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 

 

Ittner och Larcker (1998b) menar att icke-finansiella mått kopplade till 

medarbetarnöjdhet är högst väsentliga i en organisation. Vilket stödjer bilden av att ITAB 

Nässjö skulle vinna på att ha fler icke-finansiella prestationsmått kopplade till 

medarbetare. Kaplan och Norton (1996) ger exempel på medarbetar relaterade mått; 

medarbetarnöjdhet, medarbetarlojalitet och medarbetarproduktivitet. Att ha lojala 

medarbetare är viktigt för att bibehålla kompetensen, då det både tar tid och är kostsamt 

att lära upp nya medarbetare. Därför kan mått kopplade till utbildning, förmåner och 

trivsel öka lojaliteten och få ITAB Nässjös medarbetare att stanna kvar.  

 

 

 

 

Förbättringsförslag inom medarbetarperspektivet  

 

Tabell 6.17 sammanställande tabell över förbättringsförslag inom medarbetarperspektivet 
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Tabell 6.18  sammanställande tabell över förbättringsförslag inom medarbetarperspektivet  
 

I tabell 6.17 och 6.18 framställs de mål och mått som vi anser bör finnas i 

medarbetarperspektivet. Vi föreslår prestationsmått för kompetens som de kan mäta i 

antal utbildningstimmar, då ökad kompetens och kunskap leder till effektivare processer 

och en högre innovationsförmåga. Syftet med måttet är därför mobiliserande (Catasús et 

al. 2008), eftersom det är en kritisk aspekt för företagets framgång. Medarbetarnöjdhet är 

det andra prestationsmåttet vi rekommenderar, detta för att belysa medarbetarnas 

betydelse. Det är av vikt för ITAB Nässjö att ha en attraktiv arbetsplats för att kunna 

bibehålla och attrahera nya medarbetare. Prestationsmåttet har därför ett mobiliserande 

syfte (Catasús et al. 2008). Vi föreslår att de kan mäta medarbetarnöjdheten med enkäter 

som all personal kan svara på anonymt. Sjukfrånvaro har vi prioriterat bort eftersom det 

har ett kontrollerande syfte. Det kan dock fortfarande vara väsentligt att kontrollera och 

stämma av att de har en normal nivå på sjukfrånvaro. Det bör dock inte finnas med i det 

primära prestationsmätningssystemet. 

 

 

 

 

 

6.2.6 Prestationsmått på olika nivåer  

Paramenter (2007) menar att det är viktigt att ha prestationsmått inom olika nivåer och 

benämner dessa nivåer som KRI, PI och KPI. Därför kommer vi i detta avsnitt säkerställa 

huruvida det finns mått på alla tre nivåer i Nässjös nuvarande prestationsmått. Även de 

förbättringsförslag som framkommit under perspektiven kommer kategoriseras in i 

nivåer.   
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Tabell 6.19 sammanställning över befintliga prestationsmått och indelad nivå 
 

Vi har identifierat tio KRI (tabell 6.19). Alla prestationsmått inom det finansiella 

perspektivet har definierats som KRI samt omsättning och lönsamhet per kund inom 

kundperspektivet, inköpsbesparingar inom det interna processperspektivet samt 

omsättning och vinst per anställd inom medarbetarperspektivet har även identifierats som 

KRI. De visar alla på ett resultat och något som har inträffat, det säger dock ingenting om 

vägen dit, vilket överensstämmer med Paramenters (2007) definition av KRI. Vi har 

sedermera identifierat sju PI (se tabell 6.19). Paramenter (2007) definierar PI som mer 

nedbrutna per avdelning eller enhet och synliggör ofta prestationen som leder fram till 

KRI. Detta samband går att urskilja i PI:erna som identifierats, exempelvis andel nya 

kunder, som definieras som ett PI, kan vara orsaken till att vinstmarginalen ökat, som 

definieras som ett KRI. Vi har sedan identifierat sju KPI. KPI menar Paramenter (2007) 

är icke-finansiella, kräver frekvent mätning och är en förutsättning för att företaget ska 

nå framgång. Goda kundrelationer är viktigt för att ITAB Nässjö ska nå framgång, en 

viktig del i detta är att träffa kunderna tillräckligt ofta, vilket gör att antal kundbesök är 

en viktig faktor. Det kräver dock inte lika frekvent mätning, utan mäts månadsvis, vi 
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menar dock att det trots det kan definieras som ett KPI. Kvalitén, ledtider och effektivitet 

är även viktiga faktorer som skapar värde för kunden, vilket är viktigt att mäta frekvent. 

Reklamationer, effektivitet i produktion, kalkyluppfyllnad, kassation, plockrader och 

inleverans mot behov har därför identifierats som KPI:er. 

 

Tabell 6.20 sammanställning över de rekommenderade prestationsmåttensnivå  
 

I de förbättringsförslag vi rekommenderat är det ingen större skillnad mellan antalet 

prestationsmått i de olika nivåerna, jämför med de dem har idag. Det är några fler KPI 

och några färre PI. Eftersom att de redan innan hade en bra uppdelning kring de olika 

nivåerna har vi därför inte behövt ta någon större hänsyn till detta. I vårt PMS föreslår vi 

9 KRI och där marknadsandelar, cross-sale och kundnöjdhet är nya prestationsmått som 

vi anser är viktiga för ITAB Nässjö att mäta. Dessa har kategoriserats som KRI, eftersom 

de visar på vad som inträffat och behöver inte lika frekvent mätning (Paramenter 2007). 

Det PI som lagts till är ökad kompetens, detta har kategoriserats som ett PI eftersom det 

inte kräver lika frekvent mätning men är en viktig del i företagets framgång (Parametner 

2007). De nya KPIer som vi föreslår är cykeltid för projektprocessen, proaktivitet och 
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innovation. Dessa prestationsmått har koppling till de kritiska framgångsfaktorerna 

(effektiva processer, innovation och proaktivitet) och mätas kontinuerligt.   

 

6.2.7 Kompletterande mått  

Kaplan och Norton (1996) menar att mätetal kan bidra till ett beteende som inte är 

önskvärt för hela organisationen, därav kommer vi säkerställa att alla prestationsmått, 

som kan leda till suboptimering, har ett kompletterande mått. Vi har identifierat följande 

mätetal som kan leda till oönskat beteende; inleveranssäkerhet, utleveranssäkerhet, 

kalkyluppfyllnad, ställtid, kundrelationer samt de mätetal vi föreslår; cykeltid för 

projektprocessen, proaktivitet, och innovation. Konsekvenserna av fokus på 

inleveranssäkerhet kan leda till incitament för inköparna att avtala om långa ledtider för 

leverantörerna för att få ett bra utfall för inleveranssäkerheten. ITAB Nässjö har dock ett 

mått för inleverans mot behov som kompletterar detta måttet eftersom det gör skillnad på 

om inleveransen ankommer då det faktiska behovet finns, exempelvis i tid för när det är 

optimalt för produktionen att tillverka. En hög utleveranssäkerhet leder till kundnöjdhet, 

men det går att ha en hög utleveranssäkerhet genom att ha ett stort lager och då kunna 

leverera exakt efter kundens behov, dock kostar lager vilket kan bli ödesdigert för 

företagets överlevnad på sikt. Detta mått kompletterar ITAB Nässjö med 

lageromsättningshastighet. Det är dock av vikt att poängtera att för litet lager som ger 

långa ledtider riskerar att leda till lägre kundnöjdhet, vilket inte heller är bra för företaget. 

Kalkyluppfyllnad ger incitament att arbeta effektivt, men om ingen hänsyn tas till indirekt 

tid kan medarbetare rapportera en god kalkyluppfyllnad men i själva verket alldeles för 

hög indirekt tid, vilket kostar pengar för företaget. Likaså om mycket fokus läggs på korta 

ställtider kan incitament skapas som gör att inställningar av maskiner sker snabbt och 

kanske lite slarvigt, vilket bidrar till en hög kassation, vilket gör att fokus på både 

effektiva ställtider och låg kassation kompletterar varandra. För prestationsmåttet cykeltid 

för projektprocessen, som vi rekommenderar ITAB Nässjö att införa, riskerar att för 

mycket fokus på detta går ut över kvaliteten. Ett kompletterande kvalitetsmått har de dock 

redan vilket förhindrar detta. Proaktivitet och innovation är viktiga aspekter för ITAB 

Nässjö att sträva mot, det är dock av vikt att kontrollera att kostnaderna ligger inom en 

rimlig nivå för att behålla sin lönsamhet.  

Kaplan och Norton (1999) menar just att kompletterande mätetal förhindrar att mål nås 

på ett sätt som inte är optimalt för hela organisationen. Tabell 6.19 visar de 
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prestationsmått vi identifierat, som kan leda till suboptimering, dock har vi identifierat 

kompletterande prestationsmått för att minska risken.  

 

 

Tabell 6.21 sammanställning av kompletterande prestationsmått 

 

6.2.8 Förmedling av prestationsmätning till medarbetare   

Gruman och Saks (2011) menar att ett PMS blir fulländat endast om det är förankrat hos 

personalen. Neely et al. (2000) menar att det annars kan mötas av motstånd, om 

förståelsen från medarbetarna inte finns. Gruman och Saks (2011) tar upp några punkter 

för att få engagerade medarbetare, som ligger till grund för utvärderingen av 

förmedlingen av mål och mått. (1) om målen är nedbrutna på lägre nivåer, (2) om målen 

är uppnåeliga, (3) om medarbetarna har möjlighet att påverka processen vid framtagning 

av mål, (4) om prestationer uppmärksammas och belönas, samt (5) om uppdatering kring 

resultat och feedback sker. 

 

Fokus ligger på bonusmålen eftersom det är dessa som ITAB Nässjö främst förmedlar 

och belönar.  Ett belöningssystem kan vara ett hjälpmedel för att styra medarbetarna i 

önskvärd riktning, genom att belöna det som är viktigt för organisationen (Olve och 

Samuelson 2008). Bonusmålen sätts varje år utifrån fokusområdena, vilket stärker bilden 

av att bonusmålen är det mest väsentliga för företagets framgång. ITAB Nässjö menar att 

de arbetar för att alla medarbetare ska få en förståelse för hur deras arbete kan påverkar 

uppfyllelsen av bonusmålen. Vid implementeringen av årets bonusmål diskuterade alla 

medarbetare fram hur deras arbetsuppgifter kan bidra till måluppfyllelsen, vilket sedan 

kontrolleras ligga i linje med fokusområdena. Doran (1981) menar att detta är en viktig 

aspekt för att medarbetarna ska få en förståelse för helheten. Bonusmålen förmedlas 

kontinuerligt i det dagliga arbetet av arbetsledarna som konkretiserar ner målen på 
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individnivå. Bonusmålen är uppdelade i kvartal, med syftet att hålla motivationen uppe 

under hela året. Om en månad visat dåligt resultat kan de efter ett kvartal nollställa och 

börja om från början. Varje kvartal finns det ett högt uppsatt mål samt ett delmål. Gruman 

och Saks (2011) menar att det är viktigt att målen anses uppnåeliga, annars kommer de 

inte få önskvärd effekt. Att ha delmål anses därför positivt, eftersom det även finns en 

lägre gräns och kan bidra med en känsla av att det är mer uppnåeligt och realistiskt. Vid 

varje månadsmöte, där alla medarbetare medverkar, ges feedback på hur de ligger till i 

bonusmålen och om de har chans att nå målen innan kvartalet är slut. Vilket 

överensstämmer med vad Gruman och Saks (2011) tar upp; att feedback är en viktig 

faktor för att få med sig medarbetarna. Bonusmålen är samma för alla, vilket Gruman och 

Saks (2011) menar är bra, då belöning för prestation ska uppmärksammas utan att peka 

ut enskilda individer. Det anses befogat med en gemensam bonusfördelning då 

majoriteten av målen inkluderar prestationer från flertalet avdelningar. 

Intervjupersonerna upplever bonusmålen som ett bra sätt för att öka målkongruensen och 

få alla i verksamheten att arbeta tillsammans. Vi kan genom denna redogörelse konstatera 

att ITAB Nässjö förmedlar prestationsmätningen ner till anställda och förutsättningarna 

till förståelse ges.  

 

Förmedling av 

prestationsmättning  

Nedbrutna mål  Uppnåerliga mål Prestationer 

uppmärksammas 

och belönas  

Uppdatera resultat 

och ger feedback  

Uppfylls det?  JA JA JA JA 

Förbättringsförslag  - - - - 

 

Tabell 6.22 sammanställande tabell över förmedlingen av prestationsmätningen till medarbetare   

 

6.2.9 Orsak-verkan samband i den befintliga prestationsmätningen  

Många författare diskuterar vikten av att mål och mätetal är sammanlänkade med 

strategier i ett orsak-verkan samband (Maskell 1989; Ittner och Larcker 2003; Anthony 

och Govindarajan 2007; Milost 2003; Kaplan och Norton 2004). Att visualisera orsak-

verkan sambandet genom en strategisk karta menar Kaplan och Norton (2004) är ett bra 

sätt att kontrollera sambandet. Ittner och Larcker (2003) menar att det är viktigt att 

framställa indirekta kopplingar, inte minst för icke-finansiella mätetal där kopplingen till 

finansiella utfall ofta behöver förtydligas. Genom visualisering av den befintliga 
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prestationsmätningen för ITAB Nässjö så tydliggörs de glapp som har identifierats mellan 

prestationsmätningen och de långsiktiga strategierna. Det går att urskilja genom orsak-

verkan sambandet att mål och mätetal saknas för helhetslösningar, innovation och 

kompetens i nuvarande prestationsmätningen (figur 6.3).  

 

Figur 6.3 orsak-verkan samband mellan långsiktiga strategier och befintlig prestationsmätning 

6.3 Reflektion kring det förbättrade prestationsmätningssystemet  

I detta avsnitt presenteras en reflektion kring hur ITAB Nässjö fångar lokala och globala 

förutsättningar. Därefter presenteras en sammanställning av utvärderingskriterierna och 

de glapp som identifierats. Slutligen presenteras det förbättrade 

prestationsmätningssystemet, där de identifierade förbättringsmöjligheterna synliggörs 

och prestationsmätningen sammankopplas med långsiktiga strategier genom ett orsak-

verkan samband.  
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6.3.1 Reflektion kring hur ITAB Nässjö fångar lokala och globala förutsättningar 

Närhet till kunder och leverantörer, flexibilitet, kortare reaktionstid och självständighet 

är lokala aspekter som kan leda till fördelar, om globala koncerner lyckas fånga detta 

genom dotterbolagen (Lasserre 2012, Dossi och Patelli 2010, Busco, Giovannoni och 

Scapens 2008). ITAB Group har utformat rapporteringen och kontrollen av bolagen på 

ett likvärdigt sätt där skillnader görs endast för säljbolagen, som inte rapporterar 

produktionsrelaterad information. Mahlendorf et al. (2012) menar att det bidrar till högre 

integration inom koncernen (både vertikalt mellan moder- och dotterbolag och 

horisontellt mellan dotterbolagen) samtidigt som det skapar en högre grad av 

självständighet hos bolagen. Genom den låga samverkan mellan moder- och dotterbolag, 

avseende utformande av dotterbolagens visioner och implementering av koncernens 

strategier, så främjas självständigheten. Moderbolaget och regionnivån fungerar mer som 

kontrollfunktion för säkerställande av riktning och anses därmed inte vara direkt delaktiga 

i dotterbolagens verksamheter. Det medför att ITAB Nässjö som dotterbolag har 

förutsättningarna att vara flexibla i sin verksamhet och skapa närhet till kunder och 

leverantörer, sett ur moderbolagets perspektiv som på grund av organisationens storlek 

har svårare att lyckas med detta. Vi menar att ITAB Nässjö har anpassat sin verksamhet 

utefter dessa förutsättningar och fångar de lokala aspekterna. De har en leverantörsbas 

som till stor del består av leverantörer i närområdet, där de värdesätter goda relationer till 

leverantörerna, samtidigt som de har leverantörer med längre geografiskt avstånd, men 

som möjliggör andra förutsättningar för att möta kundens efterfrågan gällande prisbilden. 

Genom sin närhet till kunderna kan ITAB Nässjö tillverka kundunika produkter, där goda 

relationer förbättrar mötet mellan behov och tillverkning. Närheten till kunderna, och 

goda relationer, leder till kortare reaktionstid från att kunden uttrycker ett behov till att 

bolaget uppfattar det. ITAB Nässjö är fria och flexibla till att tillverka vadhelst kunden 

efterfrågar inom butikskoncept. Det som behöver säkerställas inom bolaget är 

möjligheten att tillverka, avseende kapacitet och kompetens. Så länge kundens behov 

faller inom ramen för koncernens affärsområden har ITAB Nässjö friheten att möta detta, 

utan kontroll eller godkännande från koncernledningen. Samtidigt är reaktionstid och 

flexibilitet viktiga aspekter som hela tiden kan förbättras, vilket medfört att ITAB Nässjö 

har mycket fokus på proaktivitet. Vi menar att innovationen också är en viktig del i detta. 

Bolaget bör sträva efter att ligga i framkant både gällande arbetssätt (proaktivitet) och 

med produktutveckling (innovation) för att hela tiden vara värdeskapande gentemot 
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kunderna. Vi tror att det blir allt viktigare på den marknad (lokal förutsättning) som ITAB 

Nässjö verkar på, ett innovationsdriv blir därför viktigt.  

 

 

 

 

6.3.2 Sammanställning av utvärderingskriterierna 

 

Tabell 6.23 sammanställning av utvärderingskriterierna 

 

I tabell 6.23 framställs om utvärderingskriterierna uppfylls samt de förbättringsförslag 

som identifierats för utvärderingskriterium (2), (3), (4), (5) samt (7). Överlag kan man dra 

slutsatsen att ITAB Nässjö uppfyller flertalet kriterier, dock har vi identifierat glapp där 

de inte uppfyller alla kriterier fullt ut.  
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6.3.3 Det nya prestationsmätningssystemet 

Här presenteras det förbättrade prestationsmätningssystemet som studien resulterat i.  
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Figur 6.4 det förbättrade prestationsmätningssystemet  

 

 

I figur 6.4 visualiseras det förbättrade prestationsmätningssystemet. I 

prestationsmätningssystemet tydliggörs långsiktiga strategier, kritiska 

framgångsfaktorer, indelningen i perspektiv samt förbättringsförslagen för mål och mått. 

I figur 6.5 visualiseras det nya prestationsmätningssystemets orsak-verkan samband, där 

vi menar att prestationsmåtten har tydlig koppling till de långsiktiga strategierna.  
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Figur 6.5 orsak-verkan samband för det nya prestationsmätningssystemet  

 

Att kunna visualisera prestationsmätningen på detta vis och tydliggöra samband mellan 

mål, mätetal, framgångsfaktorer och långsiktiga strategier gör att företagsledningen kan 

använda det som verktyg för att förmedla till medarbetarna hur deras prestationer inverkar 

i företagets prestationer. Det ger en helhetsbild som bryter ner hur de viktiga aspekterna 

hänger samman och gör det lättare för medarbetare att få en översiktlig bild av 

verksamheten. Att bryta ner allting per perspektiv framför avdelningar leder också till 

bättre förutsättningar att se verksamheten som en värdeskapande process. Det tror vi är 
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en viktig del i att bolaget strävar efter en mer teambaserad process, som ITAB Nässjö haft 

svårt att implementera till fullo. 

 

Avslutningsvis kan man reflektera över att ITAB Nässjö har många bra tankar och idéer 

kring hur de kan förbättra sin verksamhet och sin prestationsmätning. Det finns dock en 

viss tendens till att mätning och uppföljningen faller bort. Det kan tydliggöras genom att 

titta på de fokusområden som företaget har utformat för året. Där konstateras att de 

behöver lägga mer fokus och bli bättre på uppföljning. De säger också att det är viktigt 

att se till innovationen och vilka förbättringar som kan göras på befintliga projekt, men 

som inte har nått hela vägen fram till att det mäts. Det klassiska uttrycket ”what gets 

measured gets done” kan appliceras, vilket visar på vikten av att mäta det man vill 

åstadkomma. Inte minst blir det viktigt för företag i tillväxt, då ett fåtal personer inte kan 

hålla allting i huvudet, det behöver konkretiseras i ett prestationsmätningssystem för att 

nå framgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Slutsats 
Detta avslutande kapitlet ämnar besvara studiens frågeställningar och syfte. Slutligen 

presenteras förslag för vidare forskning. 

Följande frågeställningar ämnas besvaras; 

(1) Hur ser ITAB Nässjös prestationsmätning ut idag? 

(2) Vilka förbättringsmöjligheter går att identifiera i ITAB Nässjös 

prestationsmätning? 
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(3) Hur kan ett väl fungerande prestationsmätningssystem se ut för ITAB Nässjö, som 

är utformat efter de lokala förutsättningarna, fångar helheten i verksamheten och 

samtidigt integrerar koncernens styrning? 

Till följd av att ITAB Nässjö är ett dotterbolag inom en global koncern rapporterar och 

utvärderas de av koncernen främst genom finansiell information. Det är fördelaktigt ur 

koncernens perspektiv, eftersom det är enklare att standardisera finansiell information. 

Det innebär samtidigt högre krav på ITAB Nässjö, att i sin egen prestationsmätning 

fokusera mer på icke-finansiella aspekter, som inte fångas i denna finansiella information. 

ITAB Nässjö har en balans mellan olika typer av prestationsmått, där de fångar flera 

väsentliga delar inom verksamheten. Vi har dock identifierat några glapp och 

förbättringsmöjligheter. En väsentlig förbättringsmöjlighet som har identifierats 

inkluderar att dela in prestationsmätningen utefter perspektiv, för att lättare kunna belysa 

vad prestationsmätningen syftar till att uppfylla, och varför. Det medför också bättre 

förutsättningar för att avgöra huruvida prestationsmätningen är balanserad och fångar 

hela verksamheten. Utifrån ITAB Nässjös strategier och förutsättningar har vi fastställt 

de kritiska framgångsfaktorerna; kompetens, innovation, proaktivitet, kundvärde, 

effektiva processer och lönsamhet. De kritiska framgångsfaktorerna har en tydlig 

koppling till de framtagna perspektiven, vilket ytterligare stärker behovet av perspektiv. 

 

Genom utvärderingen har vi identifierat glapp som leder fram till att vi föreslår införandet 

av åtta nya prestationsmått; Marknadsandelar, Kundnöjdhet, Cross-sale 

(helhetslösningar), Cykeltid för projektprocessen, Innovativa förslag (proaktivitet) samt 

Förbättrade projekt (innovation), Medarbetarnöjdhet och Kompetens. Dessa mått 

rekommenderar vi att ITAB Nässjö implementerar tillsammans med de prestationsmått 

som redan finns (se figur 6.4). Vi föreslår dock att vissa av de nuvarande 

prestationsmåtten inte ska inkluderas i det primära prestationsmätningssystemet, de bör 

dock mätas och kontrolleras vid sidan av; Break-even, Lageromsättningshastighet, 

Trögrörligt lager, Antal nya kunder, Inköpsbesparingar, Inleveranssäkerhet, 

Administrationskostnader i förhållande till omsättning, Beläggning per leverantör samt 

Sjukfrånvaro. Trögrörligt lager, Inleveranssäkerhet och Sjukfrånvaro ingår i de KPIer 

som ITAB Nässjö rapporterar till regionen. Vi menar att dessa fortfarande kan 

rapporteras, om det anses relevant för regionen att erhålla denna information. Då syftet 
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med studien är att förbättra ITAB Nässjös prestationsmätningssystem, utvärderas inte 

huruvida regionen erhåller den mest lämpade informationen.  

 

Genom att implementera prestationsmått för kompetens, kundrelationer, effektivitet, 

proaktivitet och innovation knyter ITAB Nässjö an till de (lokala) förutsättningar som 

finns i deras verksamhet. För att förbättra kundrelationer och öka innovation krävs det att 

bolaget ser till sin marknad och sina kunder. Det är viktigt att bolaget har effektiva och 

flexibla processer, arbetar proaktivt samt erhåller den kompetens som behövs för att möta 

kundens behov. Perspektivindelning och det föreslagna prestationsmåttet för Cykeltid för 

projektprocessen menar vi skapar ett större fokus på verksamhetens processbaserade 

flöde och samtidigt täcker helheten i verksamheten på ett bättre sätt. Ur koncernens 

synpunkt är det viktigt att bolagen strävar efter att öka helhetslösningar mellan 

affärsområdena, då det är en viktig konkurrensfaktor. För ITAB Nässjö är det 

värdeskapande gentemot kunderna, och en fördel med vara i en global koncern. ITAB 

Nässjö verkar på en marknad i förändring där marknadsutvecklingen upplevs som 

begränsad. Det blir därför allt viktigare att sträva för att öka sina marknadsandelar, som 

idag inte fångas i den strategiska kongruensen. Vi menar således att integrationen mellan 

ITAB Group och ITAB Nässjö kan förbättras genom de föreslagna måtten för cross-sale 

och marknadsandelar. Det väl fungerade prestationsmätningssystem som denna studie 

resulterat i (figur 6.4) är framtaget genom de förbättringsmöjligheter som identifierats 

genom utvärderingen. Det är utformat efter lokala förutsättningar, fångar helheten i 

verksamheten och integrerar koncernens styrning (figur 6.5). 

 

 

Vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att studera medarbetarnas förståelse för 

prestationsmätningen. Flertalet intervjuer med medarbetare kan med fördel inkluderas, 

för att få en djupgående bild över förståelse, engagemang och motivation inom 

verksamheten. En annan intressant vinkel på studien hade varit att inkludera ett annat 

dotterbolag inom ITAB Group för jämförelser mellan framförallt lokala förutsättningar. 

Att studera en global koncern, inom en annan bransch för att jämföra möjligheten att 

fånga globala och lokala förutsättningar i den branschen, vore också intressant.   
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervju med Ekonomichef del I 

 

Intervjuguide 

Det första besöket på företaget hade följande syften: 

 

• Bakgrundsinformation och historia om företaget  

• Få en inblick i företaget, verksamheten och deras prestationsmätning 

• Diskutera igenom en riktning för studien 

• Förväntningar på både företaget och studiens författare 

• Planering och struktur för arbetet under studiens gång 

 

 

Vi använde oss utav följande tre frågor för att skapa en fri dialog med företaget:  

 

Kan du beskriva er verksamhet och vad det är ni gör?  

Hur styrda är ni här i Nässjö av moderbolaget?    

Hur arbetar ni med styrning och prestationsmätning?   
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Bilaga 2 Intervju med Ekonomichef del II  

 

Intervjuguide  

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn Dig fri till att utveckla och tala fritt i Dina svar! 

Strategier och mål 

• Vad har ni för strategier och mål? 

• Vilka är med och utvecklar dessa? 

• Hur ser ni till koncernens strategier och mål när ni utvecklar era egna strategier 

och mål? 

• Beskriv rapporteringen till koncernen (Hur ofta, vem, vilken information) 

• Hur “styrda” är ni i ert beslutsfattande? (får ni investera i vad ni vill eller finns det 

någonting ni måste besluta tillsammans med huvudkontoret?) 

• Hur arbetar ni med budgetering i förhållande till mål och prestationsmätning? 

• Enligt organisationskartan är ni uppdelat i; Ekonomi, Marknad, inköp och 

produktion. Kan ni berätta lite kort om vad arbetet på avdelningarna innebär?    

• Hur integrerar de olika avdelningarna? 

• Hur arbetar ni för att alla anställda ska ha förståelse om hela processen och hur 

deras prestation bidrar till helheten? 

• Har de anställda tillgång till information om organisationen, exempelvis 

uppbyggnad, mål och förväntningar? 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för verksamheten, som ni ser är viktiga 

för att ni ska lyckas? 

Prestationsmätning 

• Vad är syftet med att ni använder era KPI? Varför just dessa KPIer? 

• Hur får ni tillgång till informationen? Vad rapporterar de olika avdelningarna till 

er? 

• Har måtten en tydlig koppling till era mål? 

• Utvärderar och reflekterar ni över de mått ni har? För att säkerställa relevansen, 

lägga till eller ta bort mått.     

• Hur följs måtten upp? 

• Hur förmedlas måtten ut i verksamheten och till anställda? 

• Anser ni att det finns något som borde mätas men som inte mäts idag? 

• Vilka svårigheter och utmaningar har ni kring prestationsmätningen?   
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Bilaga 3 Intervju med Projektledare 

 

Intervjuguide  

 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn Dig fri till att utveckla och tala fritt i Dina svar! 

• Beskriv projekt och marknadsenheten 

• Vilka är dina ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

• Hur många personer inkluderas i er avdelning? 

• Vilka mål arbetar ni efter? 

• Hur sätts målen för er avdelning? Vilka personer är involverade? Vad utgår ni 

ifrån? 

• Hur ofta uppdateras målen? 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom produktionsprocessen? Vad är 

viktigt för att ni ska lyckas? 

• Vad mäter ni? 

• Vilka mått/KPIer fokuserar du mest på? Varför? 

• Vilka KPIer förmedlas “uppåt”? Till vem? Hur ofta? 

• Vilka svårigheter och utmaningar ser ni kring mätningen i er enhet? 

• Hur förmedlas måtten ner till anställda som arbetar med det? 

• På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes 

dagliga arbete och de övergripande målen / strategin? 

• Hur arbetar ni med kundrelationer? Mäter ni detta? 

• Mäter ni lönsamheten på kunder? Hur gör ni?   

• Hur går prissättning till för nya produkter? 

• Hur ser du på arbetet som ni utför gällande produktutveckling med förhoppningar 

att det ska leda till nya produkter? (innovation) 

• Vilka är de viktigaste aspekterna gällande innovationen att beakta? 

• Hur upplever du att ni påverkas av att ingå i en global koncern? 
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Bilaga 4 Intervju med Arbetsledare  

 

Intervjuguide 

 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn Dig fri till att utveckla och tala fritt i Dina svar! 

·       Beskriv produktionsprocessen 

• Vilka är dina ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

• Hur många personer inkluderas i ditt arbetsteam? 

• Vilka mål arbetar ni efter? 

• Hur sätts målen för er avdelning? Vilka personer är involverade? Vad utgår ni 

ifrån? 

• Hur ofta uppdateras målen? 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom produktionsprocessen? Vad är 

viktigt för att ni ska lyckas? 

• Vad mäter ni? 

• Vilka svårigheter och utmaningar ser ni kring mätningen i er enhet? 

• Hur förmedlas måtten ner till anställda som arbetar med det? 

• På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes 

dagliga arbete och de övergripande målen/strategin? 

• Hur upplever du att ni påverkas av att ingå i en global koncern? 
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Bilaga 5 Intervju med Produktionschef 

 

Intervjuguide 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn Dig fri till att utveckla och tala fritt i Dina svar! 

·       Beskriv produktionsprocessen 

• Vilka är dina ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

• Hur många personer inkluderas i produktionen? 

• Vilka mål arbetar ni efter? 

• Hur sätts målen för er avdelning? Vilka personer är involverade? Vad utgår ni 

ifrån? 

• Hur ofta uppdateras målen? 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom produktionsprocessen? Vad är 

viktigt för att ni ska lyckas? 

• Vad mäter ni? 

• Vilka mått/KPIer fokuserar du mest på? Varför? 

• Vilka KPIer förmedlas “uppåt”? Till vem? Hur ofta? 

• Vilka svårigheter och utmaningar ser ni kring mätningen i er enhet? 

• Hur förmedlas måtten ner till anställda som arbetar med det? 

• På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes 

dagliga arbete och de övergripande målen / strategin? 

• Hur går avvägningen mellan att producera så kostnadseffektivt som möjligt och 

kostnaden för ert “komponentlager”? 

• Hur upplever du att ni påverkas av att ingå i en global koncern ? 
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Bilaga 6 Intervju med Koncerncontroller 

 

Intervjuguide  

 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på 

frågor som Du inte känner dig bekväm med.  

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn Dig fri till att utveckla och tala fritt i Dina svar! 

 

• Beskriv er arbetsroll -  vad är det du gör som koncerncontroller? 

• Hur ser organisationsstrukturen ut?   

• Hur ser ni på styrningen i er globala koncern?  

• Vad har ni för styrstrategi/filosofi? Varför?  

• Vilka svårigheter och utmaningar möter ni som global koncern?  

• Är det strategierna som presenteras i årsrapporten som ni utgår ifrån? 

• Hur utvecklas strategier och mål?  

• Vilka är ITAB:s kritiska framgångsfaktorer?  

 

• Hur styrs dotterbolagen? 

 

• Hur förmedlas strategier och mål till dotterbolagen? 

• Vilken information kräver ni att dotterbolagen rapporterar till er?  

• Hur utvärderas dotterbolagens prestationer?  

• Hur ofta träffar ni representanter från respektive dotterbolag?  

• Sker det mycket handel mellan dotterbolagen??  
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Bilaga 7 Intervju med VD/marknadschef 

 

Intervjuguide 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn dig fri till att utveckla och tala fritt i dina svar! 

 

Vi tänker oss en liten uppdelning på frågorna, där vi först går igenom 

marknadsavdelningen och sedan gärna ställer frågor kring din roll som VD. De 

sistnämnda är mer specifika frågor som baseras på de tidigare intervjuerna vi haft med 

koncernen och med Johan.  

 

Marknad  

• Beskriv marknadsenheten. 

• Hur länge har du varit marknadschef?  

• Vilka mål arbetar ni efter inom marknadsavdelningen?  

 

• Vad mäter ni och följer upp inom marknadsavdelningen?  

• Hur mäter ni kundrelationer? Har ni speciella mål och mätetal kopplade till 

detta?  

 

• Mäter ni projektledarnas arbetsprestationer?  

 

• Mäter ni antalet offerter som leder till försäljning?  

 

• Mäter ni antalet timmar som läggs på projekt/offerter som inte leder till 

produktion? 

 

• Vi förstår det som att ni har funderat kring att arbeta mer teambaserat i de olika 

avdelningarna, hur ser du på detta?  

 

VD - rollen  

• Hur länge har du varit VD? 

• Vilka är företagets kritiska framgångsfaktorer?  

• Hur ofta har du kontakt med huvudkontoret och regionchefen /controllern?   

• Hur skiljer sig kontakten och arbetet mellan huvudkontoret och 

regionchefen/controllern? 
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• Hur integrerade är ni med andra dotterbolag? Har ni nära kontakt och samarbete 

med andra dotterbolag?  

• Koncernen nämnde att ni har VD-möten, vad är det för möte?  

• Hur upplever du att ni påverkas av att ingå i en global koncern? 

 

VD-rapport 

• Vilken information finns i VD-rapporten?  

• Hur ofta framställs den?  

• Är detta ett bra sätt att rapportera vad som händer i er verksamhet, enligt dig?  

 

Affärsplanen 

• Hur används affärsplanen? Hur använder ledningsgruppen affärsplanen i sitt 

arbete? 

• Har huvudkontoret mycket fokus på informationen i affärsplanen?  

• Koncernen nämnde att bolagen gör actionplans för att konkretisera saker som 

behöver utvecklas. Motsvarar det er handlingsplan?  

• Vad skiljer mellan affärsplanen och handlingsplanen? 

• Hur arbetar ni med affärsplanen och handlingsplanen i er verksamhet under året?  

 

Ledningsgruppen 

• Vilka mål och mätetal diskuteras i ledningen? Har ni specifika mått som följs 

upp varje vecka/ månad?  

• Vilka mål och mått diskuteras från varje avdelning? 

• Vilka mål och mätetal fokuseras mest på? 

• Vilken ytterligare information (förutom mätetal) från varje avdelning förmedlas 

till ledningsmötet?  
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Bilaga 8 Intervju med Inköpschef 

 

Intervjuguide 

För att lyckas med studien och uppfylla syftet behöver vi information om hur 

verksamheten ser ut och hur Ni arbetar, och vi är väldigt tacksamma för att Du ställer 

upp! Du har all rätt till att vara anonym i ditt deltagande och behöver inte svara på frågor 

som Du inte känner dig bekväm med. 

 

Frågorna är tänkt till att ge en övergripande riktning på intervjun och den information 

som vi önskar tillgå. Känn dig fri till att utveckla och tala fritt i dina svar! 

• Beskriv inköpsprocessen. 

• Vilka är dina ansvarsområden och arbetsuppgifter?  

• Hur länge har du arbetat på ITAB/ varit inköpschef? 

• Hur många personer inkluderas i inköpsavdelningen?  

• Vem (från inköp) deltar i uppstartsmöten för nya projekt?  

• Hur ser arbetsfördelningen ut? Hur fördelas arbetsuppgifterna ut efter det mötet?  

 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna inom er avdelning? Vad är viktigt för 

att ni ska lyckas? 

 

• Vilka mål arbetar ni efter?  

• Hur sätts målen för er avdelning?  

 

• Hur ofta uppdateras målen? 

 

• Hur följer ni upp prestationer inom er avdelning? 

• Vad mäter ni?  

• Vilka mått fokuserar du mest på? Varför?  

• Vilken information förmedlas “uppåt”? Till vem? Hur ofta?  

• Vilka svårigheter och utmaningar ser ni kring mätningen i er enhet?  

• Hur förmedlas måtten ner till anställda som arbetar med det? 

• På vilket sätt arbetar ni med att förtydliga kopplingen mellan den anställdes 

dagliga arbete och de övergripande målen/strategin? 

 

• Hur vet ni inköpsbehovet?  

 

• Hur arbetar ni med era leverantörer? Skillnaden mellan råmaterial och färdiga 

komponenter? 

 

• Vad har ni för krav på leverantörerna? 

 

• Vilken tidsram har ni vanligtvis från att behov uppstår till att ni måste lägga en 

beställning? Vi: känner de påtryckningar och stress? Ges förutsättningarna för 

att hitta det bästa alternativet? Görs nya upphandlingar för varje ny beställning?  

 

• Måste ni köpa av andra dotterbolag, hur påverkas ni av det?  

• Vilka svårigheter och utmaningar upplever du att finns kring att mäta 

inköpsprocessen? 

• Hur upplever du att ni påverkas av att ingå i en global koncern? 
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Bilaga 9 Intervju med Regionchef 

 

Intervjuguide  

Nedan finns frågor som vi önskar få besvarade, och vi vore väldigt tacksamma om Du 

kan hjälpa oss med detta. Huvudsakligen kan man säga att vi är intresserade av att veta 

lite mer om själva arbetet som utförs på regionsnivå och hur Ni fungerar som länk mellan 

huvudkontoret och dotterbolagen inom Skandinavien.  

 

Om några frågor är känsliga att besvara har du all rätt att avstå från att svara.   

 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som regionschef?   

2. Vad skiljer mellan dina uppgifter och regionscontrollerns uppgifter?  

3. Hur, när och varför bildades Skandinavien-regionen?  

4. Hur involverad är regionen i arbetet med strategierna? Länk mellan koncernen 

och dotterbolag? 

5. Har ni egna strategier för marknadsutvecklingen inom Skandinavien? Hur är dessa 

formulerade i så fall?  

6. Har ni några krav på er från koncernen gällande marknadsstrategier för 

Skandinavien?  

7. Hur arbetar ni på regionsnivå med den rapportering som ni erhåller från 

dotterbolagen?  

8. Vad tittar ni på och använder för information? 

9. Vad rapporterar ni upp till koncernen/huvudkontoret?  Vilka sammanställningar 

gör ni över bolagen?  

10. Hur integrerar ni bolagen inom Skandinavien?  

11. Hur arbetar ni kring budgetarbetet på regionsnivå? Gör ni en sammanställande 

budget för bolagen inom ert marknadsområde? 

12. Kontrollerar/granskar ni bolagens budgetar?  
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Bilaga 10 Kompletterande intervju med ekonomichef  

 

Kompletterande frågor   

 

Nedanstående frågor önskar vi få besvarade som vi känner att vi inte har fångat 

tillräckligt. Frågorna är kompletterande till tidigare intervjuer för att säkerställa 

information gällande ekonomiavdelningen.  

 

Här kommer några specifika frågor om ekonomiavdelningen;  

1. I affärsplanen har ni två mål inom ekonomiavdelningen; minska antal 

bokslutsdagar och minska administrativa kostnader Är dessa viktiga mål som ni 

arbetar med att försöka effektivisera detta? Hur? Hur ofta följer ni upp på detta?  

2. Har ni några andra mål och åtgärder för att förbättra ekonomiavdelningen?  

3. Är ni fyra personer på ekonomiavdelningen? Vilken skillnad finns det i 

arbetsrollerna?  

4. Vilka är de kritiska förutsättningarna för enbart ekonomiavdelningen? tex 

flaskhalsar som tar mycket tid,. system som måste fungera, att ni erhåller rätt 

information vid rätt tidpunkt osv, som påverkar huruvida ni på 

ekonomiavdelningen kan göra ert dagliga arbete?  
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Bilaga 11 Kategorisering SMART-kriterier  

 

Finansiella perspektivet 

 

 
Tabell x Sammanfattande tabell över mål, mått inom det finansiella perspektivet Alla 

finansiella prestationsmått har kategoriserats som Mätbara eftersom alla har ett kopplat 

mätetal. Prestationsmått vinstmarginal, kapitalbindning, bruttomarginal, AFFO och 

varulageromsättningshastighet har alla kategoriserats som Specifika eftersom de har ett 

uppsatt mål, antingen i procent eller i monetära termer, och har därför en specifik nivå 

som målet ska nå. De har även definierats med ett Tidsperspektiv eftersom de har ett 

uppsatt mål som ska nås inom en specifik tid. Trögrörligt lager rapporteras däremot enbart 

till koncernen för att det efter 12 månader ska skrivas ned, det finns inget kopplat mål att 

minska detta. Kapitalbindning är det enda prestationsmåttet som är Assignable eftersom 

det kan direkt kopplas till framförallt inköp (planera inköp för att minska lager och 

förhandla om längre antal dagar för leverantörsskulder) samt marknad (genom att ha 

korrekta tidsplaner och förhandla om korta kundfordringar). De finansiella prestationer 

som ITAB Nässjö utvärderas är vinstmarginal och AFFO och anses därför vara 

Relevanta. Bruttomarginalen är något Nässjö i sina bonusmål fokuserar på att öka och 

anser är viktigt att fokusera på och har därför också kategoriserats som Relevant. 

Trögrörligt lager och Break-even saknar ett kopplat mål till mätetalet och anses endast 

uppfylla kriteriet mätbart.  

 

Kundperspektivet 

 
 

 

Endast kundbesök, offerter som blir till order, nya kunder och reklamationer är Specifika 

eftersom de har ett uppsatt mål i antal, procent eller i monetära termer. Alla 

prestationsmått, förutom proaktivitet, inom kundperspektivet kan klassificeras som 

Mätbara eftersom de har ett tillhörande mått. Kundrelationer kan man argumentera för 
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att antal kundbesök är ett drivande mått till förbättrad kundrelation och därför kan 

kategoriseras som mätbart i det avseendet, därav har vi klassificerat kundrelationer som 

delvis mätbart. Andel reklamationer är det enda prestationsmått som inte klassificerats 

som Assignable, anledningen är att det inte är tydligt vem eller vilket moment, avdelning 

eller enhet som bidrar till minskade reklamationer. Det beror på orsaken till 

reklamationen, exempelvis bristande kvalitet, fel vara, eller konstruktionsfel. Omsättning 

och lönsamhet per kund, kundrelation, kundbesök, reklamationer och offerter som blir till 

order har vi klassificerat som Relevanta eftersom de är kritiska för Nässjös framtida 

framgång. Enbart kundbesök och nya kunder är Tidsbaserade, då målen för dessa ska 

uppnås under året. De andra prestationsmåtten har ingen specifik tidsram. Det kan dock 

argumenteras för att målen utan tydlig tidsram är mål som är viktiga att alltid sträva efter 

att förbättra. Dock upp till en viss gräns, där kostnaderna för förbättrade prestationer väger 

över nyttan med förbättrade prestationer, är det av vikt att hela tiden förbättra och 

effektivisera verksamheten, vilket många av målen utan tydlig tidsram syftar till. 

 

 

Interna processperspektivet  

 
Tabell  
 

Effektiviteten är inte klassificerad som Specifik av anledningen till att mäta cykeltid, 

ställtid och leveranssäkerhet mellan moment är något som ständigt ska förbättras och har 

ingen exakt nivå som de ska uppnå. Resterande prestationsmått är Specifika (förutom 

beläggning per leverantör som saknar ett mål och därför inte kan uppfylla mer än kriteriet 

Mätbart). Resterande prestationsmått är Mätbara och Assignable. Inleverans mot behov, 

kalkyluppfyllnad och plockrader ingår i bonusmålen och är något Nässjö under året 

strävar 
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efter att öka, därav klassificeras dessa som Relevanta för verksamhetens framgång. 

Leveransprecision till kund anses också Relevant för att det skapar värde för kunden och 

även effektiviteten eftersom det är kritiskt för verksamhetens framgång. 

Inköpsbesparingar är viktigt men det anses inte Relevant eftersom det mer är kopplat till 

enbart inköp därför inte tillräckligt avgörande för verksamhetens framgång. Likt 

diskussionen under kundperspektivet är det svårt att avgöra vilka som är Tidsbaserade 

eftersom de mot att ständigt förbättra många 

av prestationsmåtten, däremot är de mått som ingår i bonusmålen tidsbaserade i den mån 

att de ska eftersträvas extra under året, men om något prestationsmått byts ut från 

bonusmålen är det mest troligt fortfarande relevant att mäta och sträva efter att förbättra. 

 

Innovationsperspektivet 

 

 
Proaktivitet har inget kopplat mätetal och uppfyller därför varken kriteriet Specifikt, 

Mätbart eller Tidsbaserat, som Kaplan och Norton (1996, s. 21) uttrycker “If you can’t 

measure it, you can’t manage it” finns det en risk att den strävan mot proaktivitet som 

Nässjö vill eftersträva inte får genomslag eftersom det inte följs upp. Det är däremot 

Assignable eftersom det är något som eftersträvas att hela organisationen ska arbeta mot, 

speciellt projektledarna som ska arbeta förebyggande för att stärka kundrelationerna och 

inköparna för att förbättra leverantörsrelationer och förbättra inköpsprocessen. 

Proaktiviteten anses även Relevant eftersom det är något Nässjö vill sträva mot och tas 

upp som en viktig aspekt i både visionsförklaringarna, plan X och fokusområdena. 

 

Medarbetarperspektivet 
 

 
Tabell x sammanfattande tabell över mål, mätetal och SMART inom 

medarbetarperspektivet  

 

Omsättning och vinst per anställd kategoriseras som Specifikt, Mätbart och Tidsbaserat 

eftersom det ingår i bonusmålen och har en uppsatt mål, och det finns en tidsgräns för när 

målet ska vara uppfyllt. Sjukfrånvaro är dock enbart Mätbart eftersom det inte finns något 

uppsatt mål till detta.  
 


