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Förord 
 

 

Det främsta vi vill säga är stort tack för stödet och tiden till samtliga personer som varit involverade 

under arbetets gång. Enormt tack till XXL och specifikt Magnus Kreuger, Oskar Ånnegård och 

André Northman som har varit ovärderliga i genomförandet av denna studie. Vi vill även tacka våra 

härliga handledare och examinatorer Fredrik Karlsson och Elin Funck, utan de underhållande 

handledningarna hade vi antagligen inte tagit oss igenom processen så smidigt.  

 

Arbetsprocessen har varit väldigt givande och lärorik samtidigt som det har varit den mest 

intressanta delen under de fyra åren på Civilekonomprogrammet. Initialt fann vi båda ett stort 

intresse i detaljhandeln och dess dynamik, vilket låg till grund för valet av studieområde. Vidare har 

även ekonomistyrningskurserna under tidigare år varit väldigt intressanta och således föll sig 

ekonomistyrning inom detaljhandeln som ett naturligt val av område. Detta, tillsammans med att en 

av oss författare har arbetat inom XXL sedan öppningen i Sverige, möjliggjorde studiens inriktning 

på det framgångsrika fallföretaget.  

 

Avslutningsvis hoppas vi att du som läsare finner nytta i det omfattande materialet och önskar hela 

världen all lycka.  

 

Fridens liljor!  

 

 

 

Växjö, den 22 maj 2017 

 

 

 

 

Christoffer Torbiörnsson                                             Mathias Löfgren 
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Sammanfattning 

Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30hp, Institutionen för 

ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö.  

 

Titel: Ekonomistyrning och etablering inom detaljhandeln – En fallstudie på XXL sport och 

vildmark 

Författare: Christoffer Torbiörnsson och Mathias Löfgren 
Handledare: Fredrik Karlsson 

Examinatorer: Elin Funck och Fredrik Karlsson 
 

Bakgrund och problem: Detaljhandeln kännetecknas av dynamiska och svårförutsägbara 

förutsättningar, vilket medför att styrning av butikers lönsamhet samt etablering av nya 

butiker är två vitala aspekter för detaljhandelsföretag. XXL sport och vildmark har lyckats 

bli störst i Norden inom branschen, sportvaruhandeln, från det att företaget startades i 

Norge, 2001. Således kan det utläsas att XXL haft en snabb tillväxt genom deras aggressiva 

etableringsstrategi, vilken även har präglats av lönsamma varuhus. Utifrån tidigare studier 

och forskning belyses ett behov av vidare studier relaterat till ekonomistyrning inom 

detaljhandeln i kombination med etableringsbeslut.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om den löpande styrningen och 

etableringsbeslut inom svensk detaljhandel, genom att studera ett stort tillväxtföretag inom 

detaljhandeln.  

 

Metod: Baserat på denna studies förklarande forskningsfrågor och syfte valdes en 

enfallsstudie som forskningsstrategi. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade 

intervjuer med representativa personer inom fallföretaget.  

 

Slutsats: Detaljhandelns kortsiktiga- och finansiella fokus, har lett till ett prominent 

användande av nyckeltal och finansiella mått för att styra lönsamheten av butiker. Som ett 

vitalt komplement till detta finansiella fokus visade sig den informella styrningen vara, för 

att bemöta detaljhandelns dynamiska förutsättningar. Studien påvisar att frekvent 

diagnostiskt- och interaktivt användande av formella- samt informella styrmedlen kan leda 

till en tydligare implementering av strategier i kombination med effektivare kontroll och 

styrning inom butiker. Vidare belyses även de mest förekommande underlagen och 

kriterierna för etableringsbeslut, geografiska aspekter, demografiska aspekter, ekonomiska 

aspekter, magnetism, konkurrens och mättnad. Slutligen påvisar även studien sambandet 

mellan den löpande styrningen och etablering av butiker, där det finns en ömsesidig 

relation.  

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, detaljhandel, butiker, etablering, replikation, strategi 
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Abstract 

Degree project in controlling, the business administration and economic programme, 

30 credits, Department of management accounting and Logistics, Linnaeus University, 

Växjö.  

 

Title: Management control and expansion in retailing – A case study of XXL sport och 

vildmark 

Authors: Mathias Löfgren and Christoffer Torbiörnsson  

Tutor: Fredrik Karlsson 

Examiner: Elin Funck and Fredrik Karlsson 

 

Background and problem: The retail sector is characterized by dynamic and unpredictable 

conditions, which means that managing profitability of stores and establishing new stores 

are two vital aspects for retail companies. XXL sport och vildmark has managed to be the 

largest in the Nordic region in the industry, sporting goods trade since its start in Norway, 

2001. Thus, it can be seen that XXL had rapid growth through their aggressive 

establishment strategy, which has also been characterized by profitable department stores. 

Based on previous studies and research, there is a need for further studies related to 

management control in retail trade in combination with establishment decisions. 

 

Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of management control and 

establishment decision-making in Swedish retail, by studying a large retail growth 

company. 

 

Method: Based on this study, explanatory research questions and objectives were chosen as 

a one-off study as a research strategy. Data collection was carried out through semi-

structured interviews with representative persons in the case company. 

 

Conclusion: Retail's short-term and financial focus has led to the prominent use of KPI and 

financial measures to control profitability of stores. As a vital complement to this financial 

focus, informal governance proved to be important, in order to respond to the dynamic 

conditions of retail trade. The study shows that frequent diagnostic and interactive use of 

formal- and informal controls can lead to a clearer implementation of strategies combined 

with more effective control within stores. Furthermore, the most prominent criterias for 

establishment decisions, geographical aspects, demographic aspects, economic aspects, 

magnetism, competition and saturation are also highlighted. Finally, the study also shows 

the connection between management control and the establishment of shops, where there is 

a two-way mutual relationship. 

 

Keywords: Management control, retail, stores, establishment, replication, strategy  
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar ekonomistyrning av varuhus samt etableringsstrategier för 

ett tillväxtföretag inom svensk detaljhandel. Fallföretaget XXL sport och vildmark 

AB är ett snabbväxande företag inom den svenska detaljhandeln som har haft en 

aggressiv etableringsstrategi sedan inträdandet på den svenska marknaden, 2010. 

Genom sin organiska tillväxt har nu företaget etablerat sig på den svenska marknaden 

med målet att bli störst i Sverige inom sitt segment, sport och outdoor. I studiens 

första kapitel ges läsaren en initial förståelse för strategier samt dess betydelse för ett 

företags utformning av ekonomistyrning och kontrollsystem. Vidare motiveras 

studiens relevans i problemdiskussionen, vilken skildrar tidigare studier och 

kunskapsluckor inom studiens huvudområde, ekonomistyrning och 

etableringsstrategier.  Med hänsyn till denna snabba tillväxt och framgång relaterad 

till varuhusens löpande drift och etablering, kan XXL som fallföretag bidra med ny 

systematiserad kunskap inom dessa två områden. Detta är centrala delar eftersom 

operationell effektivitet och lönsamma butiksplaceringar är kritiska succéfaktorer 

inom detaljhandeln (Walter & Hanrahan, 2000). Löpande mynnar 

problemdiskussionen ut i studiens två frågeställningar och summeras avslutningsvis i 

studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Som Bruggeman och Van der Stede, (1993) nämner, innan man börjar diskutera 

relationen mellan strategi och ekonomisk styrning bör man definiera innebörden av 

strategi och ekonomistyrning. Strategier beskrivs av Mintzberg et al. (1998) som ett 

mönster av beslut gällande organisationens framtid, Porter (1996) definierar istället 

strategi som skapandet av unik och värdefull positionering, vilket involverar en 

uppsättning olika aktiviteter. XXL sport och vildmark (benämns endast XXL 

hädanefter) startade 2001 i Norge, med målet att bli den största sportvarukedjan i 

Norden, vilket redan uppnåddes år 2015 (Intervju, 24-01-2017). I dagsläget bedriver 

XXL verksamhet inom, Norge, Sverige och Finland, och riktar nu in sig på 

Alpregionen, Schweiz, Österrike samt södra Tyskland (www.sportfack.se, 2016). 

XXLs affärsidé är: “stort urval, kända varumärken till xtra xtra låga priser” 

(www.xxl.se), vilket inkluderar produktområdena, sport, skor, sporttextil, vildmark, 

skidor samt cykel. Från år 2011, vilket var företagets första verksamma helår på den 

svenska marknaden, har antalet anställda nästan fördubblats från 371 till 665 (2015), 

http://www.xxl.se/
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samtidigt som omsättningen har ökat från 477 miljoner SEK till 2,134 miljarder SEK 

(2015). Vidare menar driftchefen att det är en tuff konkurrens inom branschen och de 

största konkurrenterna för XXL är Stadium, Intersport, Team sportia på den svenska 

marknaden (Intervju, 2017-02-02). Men företaget har trots den tuffa konkurrensen 

haft en extremt snabb tillväxtfas sedan de öppnade i Sverige 2010. 

 

Detaljhandelns höga konkurrens, har sin grund i snabba förändringar inom branschen, 

relaterat till mer medvetna konsumenter samt e-handelns utveckling (Fisher, Gaur & 

Kleinberger, 2017; Mekraz & Gundala, 2016; Rice, Ostrander & Tiwari, 2016). Den 

hårda konkurrensen har lett till flera stora detaljhandelskedjors undergång, vilket har 

resulterat i att den minsta konkurrensfördelen kan vara helt avgörande för framgång 

inom branschen (Fisher, Gaur & Kleinberger, 2017; Rice, Ostrander & Tiwari, 2016). 

Rice, Ostrander och Tiwari (2016) menar vidare att en del stora detaljhandelsföretag 

har funnit konkurrensfördelar i att expandera och skapa skalfördelar. Författarna 

poängterar geografisk positionering som en vital aspekt i företagens 

etableringsstrategier eftersom det främjar logistiska fördelar samt branding och 

tillgänglighet.  

 

Tillväxt för stora detaljhandelsföretag uppnås framgångsrikt genom expansion och 

nyetablering av butiker (Li, 2011). Författarna Li (2011) och Cohanier (2014) hävdar 

att det är nödvändigt att ha en tydlig expansionsstrategi samt relevanta 

prestationsmätningar för att växa framgångsrikt samt undvika kannibalism mellan 

butiker. Matusitz och Leanza (2011) beskriver att organisk tillväxt innebär tillväxt via 

ökad output, försäljning eller båda delar. Fördelar med organisk tillväxt enligt 

författarna är att det underlättar för företaget att bevara kontrollen samt identiteten 

inom verksamheten. XXLs snabba tillväxttakt har lett till 21 etablerade varuhus i 

Sverige och flertalet anställda därtill. Framtiden för XXL är öppen för nya 

etableringsmöjligheter, men det anses vara en brist på resurser, i form av anställda och 

tid, relaterat till det strategiska arbetet menar XXL driftchef (Intervju, 2017-01-24). 

En vanligt förekommande strategi för tillväxt, inom detaljhandeln, är genom 

replikationsstrategin (Winter & Szulanski, 2001). Övergripande innebär 

replikationstrategin att företag utvecklar ett framgångsrikt koncept, genom att 

identifiera kundernas behov inom branschen, för att replikera det i form av etablering 

av nya butiker. Att XXL replikerar samma butikskoncept mellan Norge och Sverige 

kan förklaras enligt Matusitz, och Leanza (2011), av att den organiska tillväxten är 
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lämplig där styrning utförs mellan relativt närliggande marknader. Närliggande 

marknader delar många jämförbara eller relaterade nämnare i form av 

konsumentbeteende och regleringar samtidigt som osäkerheten minskar gällande 

kulturkrockar och finansiella risker (ibid). XXL har anammat en replikationsstrategi 

samt utvecklat den sedan starten 2001 i Norge. Dock tar det tid i anspråk att utveckla 

och färdigställa en modell som är replikationsvärd, vilket leder till att strategin har två 

faser (Winter & Szulanski, 2001). Initialt utvecklar och förbättrar företaget sitt 

koncept, för att i andra fasen testa modellen genom att exploatera marknaden genom 

nyetableringar (ibid).  

 

Resultatet av en snabb tillväxt medför också förändringar i organisationsstrukturen till 

mer specialiserade arbetsenheter, detta för att minska överskott och öka effektiviteten, 

vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet (Simons, Dávila 

och Kaplan, 2000). Författarna menar vidare, för att behålla reaktionsförmågan och 

anpassningsförmågan samt möjligheten för fortsatt tillväxt ökar också behovet av att 

decentralisera beslutsfattandet och utforma resultatenheter. För en decentraliserad 

organisation blir kontrollsystem vitalt menar Anthony, Govindarajan, Hartmann, 

Kraus och Nilsson (2014). Decentralisering kan ge upphov till en rad olika 

anledningar till varför mellanchefer inte presterar och levererar resultat i linje med 

verksamhetens övergripande strategier. Anthony et al. (2014) påpekar att utan ett 

korrekt utformat kontrollsystem riskerar mellancheferna att gå miste om viktiga 

beslut, resultatmålsättningar för enheten, hur resurser fördelas inom verksamheten, 

samt en tydlig fördelning av ansvarsområden. Författarna menar att själva syftet med 

ekonomistyrning är att stödja implementering av företagets strategier, och de företag 

som effektivt lyckas möta deras strategiska målsättningar är också de som presterar 

bäst i det långa loppet. För att uppnå bättre prestationer och konkurrensfördelar måste 

företag försäkra sig om att kontrollsystemet är anpassat efter strategierna (Tsamenyi, 

Sahadev & Qiao, 2011). Anthony et al. (2014); Langfield-Smith, (1997) och Henri, 

(2006) anser att ekonomistyrning bör skräddarsys och sammanflätas för att stödja 

företagets strategier och på så vis uppnå önskad prestationsnivå, vilket i sin tur leder 

till konkurrensfördelar. Vidare ska ekonomistyrning bidra med användbar information 

till chefers beslutsfattande och samtidigt hjälpa verksamheten utveckla och underhålla 

synbara mönster och beteenden (Otley, 1999).  
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Cohanier (2014) Homburg et al. (2012) samt Harrauer och Schnedlitz (2016) 

specificerar betydelsen av ekonomistyrningssystem inom detaljhandeln genom att 

poängtera branschens föränderliga- och konkurrensutsatta natur. Enligt Cohanier 

(2014) kännetecknas detaljhandeln av ett relativt kortsiktigt fokus relaterat till drift 

och lönsamhet, vilket är en konsekvens av branschens föränderliga omgivning samt 

känslighet mot externa faktorer (Harrauer & Schnedlitz, 2016). Dessa 

branschförutsättningar har lett till ett prominent fokus kring finansiella nyckeltal för 

att förmedla och försäkra aktieägares lönsamhet (Cohanier, 2014; Walters & 

Hanrahan, 2000). För att exemplifiera, identifierar Harrauer och Schnedlitz (2016), 

försäljning, volym och produktrelaterade marginaler som de mest framstående 

nyckeltalen inom detaljhandeln, och mer specifikt butiker. Trots den finansiella 

fokusen, florerar även icke-finansiella nyckeltal som en vital aspekt inom 

detaljhandeln och dess relevans har diskuterats i tidigare studier (Homburg et al., 

2012; Cohanier, 2014). Enligt Walters och Hanrahan (2000) karakteriseras 

detaljhandeln av starkt kundfokus, vilket innebär att en balans mellan finansiella- och 

icke-finansiella nyckeltal är värdefullt. Mer precist menar Walters och Hanrahan 

(2000) att de icke-finansiella prestationsmåtten bidrar till en träffsäkrare kontroll av 

de externa förändringarnas påverkan. Dock hävdar Harrauer och Schnedlitz (2016) att 

icke-finansiella prestationsmått har en större effekt inom konkurrensutsatta 

marknader, vilket betyder att det sällan är lönsamt att införa icke-finansiella 

prestationsmått på marknader med låg konkurrens.  

 

Sammanfattningsvis finns det flertalet faktorer som påverkar utformningen av 

detaljhandelsföretagens kontrollsystem (Harrauer & Schnedlitz, 2016; Homburg et al., 

2012). Motiven till varför samt hur företag utformar ett kontrollsystem är 

situationsspecifika och så bör även kontrollsystemet vara modellerat, vilket har sin 

grund i ”the contingency theory” (Chenhall, 2003). Cohanier (2014) behandlar 

faktorer inom detaljhandeln som påverkar införandet samt utformningen av ett 

kontrollsystem, och studien resulterar i faktorerna omgivning, kultur och 

tillväxtmodell. XXLs expansion har varit framgångsrik, vilket skildras av deras 

exceptionella tillväxt i antal anställda samt omsättning.  
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1.2 Problemdiskussion 
Simons et al. (2000) anser att det pågår en ständig spänning mellan lönsamhet, 

tillväxt, och kontroll i alla företag. Ett lönsamt företag kan snabbt kollapsa vid 

avsaknad av rätt kontrollsystem, då företaget riskerar felaktigheter i deras dagliga 

verksamhet eller transaktionshantering. Det är också dumstridigt att eftersträva 

tillväxt utan lönsamhet, eftersom inkomst som inte genererar lönsamhet endast bidrar 

till minskad avkastning för ägarna. Författarna påpekar att företag måste, vid 

utformningen av kontrollsystemet, hitta rätt balans mellan dessa tre för att 

implementera och uppfylla företagets strategi. XXLs hastiga tillväxt på organisatorisk 

nivå har inte korrelerat med en likvärdig ökning i arbetskraft på strategisk nivå menar 

driftchefen på XXL (Intervju, 2017-01-24). Vidare eftersträvar inte XXL att införa 

mer kontroll och resurser därtill, eftersom det går emot deras affärsmodell och 

strategi. Resurserna är därmed inte otillräckliga för att bedriva verksamhetsstyrning 

och XXL är snarare i behov av hjälp och stöd för att kunna förbättra den (Intervju, 

2017-01-24). Thorén (2004) menar att tillväxt i antal medarbetare är den främsta 

faktorn till introducering av mer formell styrning. Davila och Foster (2007) förklarar 

att interaktioner, vilket krävs för att förmedla information, ökar exponentiellt med 

antalet anställda utan formell ekonomistyrning. Detta styrker det faktum att XXLs 

behov av ett effektivt kontrollsystem har växt fram, med hänsyn till deras bristande 

tid och omfattande tillväxt.  

 

En av de största utmaningarna inom styrning av detaljhandelskedjor är osäkerheten 

och inkonsekvensen relaterat till hur olika butiker presterar (Mekraz & Gundala 

2016). Trots att butikerna är identiskt lokaliserade och innehar samma produkter, 

butiksyta, koncept samt processer kan prestationerna variera signifikant (Ibid). 

Sandino (2007)  avsåg att studera valet av ekonomistyrningssystem för 97 USA 

baserade detaljhandelsföretag i deras tidiga skede. Studien utgick från företagens 

differentierings- och lågkostnadsstrategier där koppling gjordes mellan tre kategorier 

av ekonomistyrning. Kostnadsbaserad styrning, vilket introducerades för att uppnå 

operativ effektivitet och kostnadsminimering. Intäktsbaserad styrning, vilket används 

för att uppnå tillväxt, lärande och anpassning gällande marknad. Riskbaserad styrning 

vilket avsåg att reducera företagets risker. Studiens resultat visade att valet av 

ekonomistyrning berodde på företagets strategi och struktur. Företaget som valde 

ekonomistyrning, vilken var bättre anpassat efter företagets strategi presterade bättre 

än företag som inte gjorde samma anpassning. Författaren lyfte dock ett varningens 



 14 

finger angående den svaga kopplingen mellan företag med lågkostnadsstrategier och 

deras användning av kostnadsbaserad- och riskbaserad styrning, detta då företagens 

avsaknad av förhandlingskraft ansågs påverkas av företagets storlek (Sandino, 2007). 

 

Existerande studier har delvis behandlat ekonomistyrning och kontrollsystem inom 

detaljhandeln (Olsmats, 2014) och mer specifikt butiker (Harrauer & Schnedlitz, 

2016; Cohanier, 2014; Mekraz & Gundala 2016). Kortfattat studerar Harrauer och 

Schnedlitz (2016) prestationsmätningssystem samt styrning inom detaljhandeln och 

dess fysiska butiker. Vidare behandlar studien framstående prestationsmått för butiker 

och resulterar i ett behov av mer sammanfattande styrverktyg för att inte överbelasta 

butikschefer med överflödig information. Med stort fokus på butikschefers styrning 

av butiker anser Harrauer och Schnedlitz (2016) att framtida studier bör fokusera på 

strategiskt beslutfattande, genom att involvera högre nivåer av beslutsfattare. 

Författarna anser att det är nödvändig, för att bidra med ett bredare perspektiv på 

ekonomistyrning inom detaljhandeln. Slutligen poängterar Harrauer och Schnedlitz 

(2016) att framtida forskning bör studera ledande detaljhandelsföretag i andra 

nationella sammanhang för att bidra med nya vinklar på detaljhandelns 

ekonomistyrning.  

 

Utifrån tidigare forskning gällande ekonomistyrning av detaljhandel, likt Harrauer 

och Schendlitz (2016) påpekar, finns det en avsaknad av studier gällande högre 

chefers uppfattning av företagsstrategi och operativa rapportering. Med hänsyn till 

den identifierade kunskapsluckan, kommer denna studie att bidra med kunskap 

gällande hur ett stort svenskt detaljhandelsföretag arbetar med styrmedel för att styra 

varuhusens prestationer. Den teoretiska relevansen styrks även av den stora framgång 

XXL haft, vilket kan relateras till Harrauer och Schendlitz (2016) som menar att 

framtida studier bör genomföras på branschledande detaljhandelsföretag. XXL som 

fallföretag kan således öka den systematiserade kunskapen inom detaljhandeln genom 

“best practice” sett till företagsstrategi och operativ rapportering. Därmed avser 

studien att bidra med praktisk förståelse för hur detaljhandelsföretag arbetar med 

ekonomistyrning för att optimera butikers lönsamhet, vilket inte behandlats i ett 

holistiskt perspektiv inom tidigare studier som fokuserat på hur separata styrmedel 

kan påverka butikers prestationer. Med hänsyn till XXLs bristande resurser på högre 

nivå samt deras snabba tillväxttakt på varuhusnivå, ökar behovet av ett effektivt 

kontrollsystem för att inte tappa kontrollen och säkerställa att adekvat information 
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ligger som underlag för beslut. Därför bidrar studien till att stödja fallföretagets 

utvärderings- och förbättringsarbete relaterat till styrning av varuhusen.  Detta har lett 

oss till studiens första frågeställning: 

 

- Hur och varför arbetar XXL sport och vildmark med olika styrmedel för att 

kontrollera samt styra varuhusens lönsamhet?  

 

Kontrollsystem främjar tillväxt (Davila & Foster, 2007). Fisher, Gaur och Kleinberger 

(2017) beskriver en trend inom detaljhandeln, där företag fokuserar på tillväxt genom 

expansion, men hävdar vidare att ett större fokus bör ligga på att effektivisera sin 

verksamhet i existerande butiker, framför en eftersträvan av fortsatt expandering. 

Författarnas studie behandlar mogna företag inom detaljhandeln och resulterade i att 

detaljhandelsföretag som eftersträvar effektivisering av existerande butiker är mer 

framgångsrika än de som jagar tillväxt genom expansion. Vidare menar Fisher, Gaur 

och Kleinberger (2017) att ett företags fas i livscykeln har stor inverkan på hur 

framgångsrik ett expansionsbeslut blir. Livscykeln består av fyra stycken faser, 

uppstarts-, tillväxts-, mognads- samt nedgångsfasen, vilka kommer att påverka 

företagens beslut relaterade till expansion. Författarna menar att flertalet stora 

detaljhandelskedjor i mognadsfasen upplever en intensiv konkurrens, vilket tacklas 

genom nyetablering av butiker. Dock är detta en problematik relaterad till just företag 

i mognadsfasen, och Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) beskriver att en aggressiv 

etableringsstrategi är framgångsrik tills dess att butiker börjar kannibalisera 

sinsemellan.  

 

Trots Fisher, Gaur och Kleinbergers (2017) mer kritiska synsätt på expansion, menar 

Moatti, Ren, Anand och Dussauge (2015) att många företag eftersträvar snabb tillväxt 

på den enkla premissen att utökad storlek leder till förbättrad lönsamhet. Författarna 

poängterar att tillväxt bidrar till förbättrad förhandlingskraft gentemot leverantörer 

samtidigt som tillväxten bidrar till att hjälpa företaget skapa stordriftsfördelar samt 

förbättrad operativ effektivitet. Moatti et al. (2015) förklarar att genom organisk 

tillväxt kan företaget välja exakt vart man vill fokusera geografiska 

expansionsinvesteringar, vilket bidrar till optimal samling av resurser och tillgångar. 

Picot-Coupey, Burt och Cliquet (2014) hävdar att tillträde på en utländsk marknad 

måste baseras på företagets framtida expansionsmöjligheter. Detaljhandelsföretag 

försöker minimera risker och maximera möjligheten för framgång när verksamheten 
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söker nya etableringsmöjligheter, då tillväxt genom internationalisering tar mycket 

tid, resurser, och expertis i anspråk. Författarna förklarar vidare, för att förstå 

detaljhandelsföretags internationella strategier, är undersökning relaterat till hur 

företag eftersträvar deras tillväxt efter etablering på en marknad viktigare än att 

endast analysera besluten till varför företaget väljer etablering på en marknad.  

 

Ur replikationsstrategins perspektiv beskriver Winter och Szulanski (2001) att 

företagets tillväxttakt är beroende av replikatorns förmåga att identifiera och 

säkerställa dessa gynnsamma platser för nyetableringar. Författarna påpekar vidare att 

implementering av replikationsstrategi därför kräver kunskap om företagsmodellens 

värdefulla egenskaper som ska replikeras, metoden för hur de replikeras, samt 

kunskap om den miljön vilket företagets butik framgångsrikt kan bedriva sin 

verksamhet. Även Rice, Ostrander, och Tiwari, (2016) poängterar att en förståelse för 

geografisk placering är centralt för detaljhandels planering. Ett beslut om nyetablering 

inkluderar en stor risk för företagets finansiella situation samt dess märke, vilket kan 

innefatta långsiktiga konsekvenser. Med hänsyn till denna risk är det avgörande att 

genomföra en solid analys av potentiella lägen för nyetableringar, innan beslutet tas. 

Författarna diskuterar tidigare forskning och konkluderar att ett prominent fokus har 

varit expansionsstrategier för multinationella företag, men nämner nationella 

expansioner som ett viktigt studieområde. Rice, Ostrander, och Tiwari, (2016) 

motiverar betydelsen av forskning kring nationella expansioner genom att belysa 

dessa som en förutsättning för att lyckas med internationella expansioner. Vidare 

menar författarna att studier på ledande tillväxtföretag inom detaljhandeln kan bidra 

till en bättre strategisk förståelse. Rice, Ostrander, och Tiwari, (2016) gjorde sin 

studie på framgångssagan Walmart för att utvärdera deras expansion inom USA. 

Sammanfattningsvis anser Rice, Ostrander, och Tiwari, (2016)  att deras studie är ett 

första steg inom detaljhandelslitteraturen, och belyser ett behov av fortsatta studier 

inom området, beslut om allokering av butiker, vilket bör anknytas till marknads- och 

företagsförutsättningar.  

 

Som en central del inom detaljhandeln framträder placeringar av butiker och eftersom 

XXL har varit lyckade i samtliga nyetableringar av varuhus (Intervju driftchef, 2017-

04-27) kan studien öka den systematiserade kunskapen inom området. Forskning 

relaterad till nyetablering av butiker inom detaljhandeln har tidigare inte behandlats i 

en svensk kontext, vilket innebär att studien kan bidra till praktisk förståelse för hur 
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ett ledande svenskt företag arbetar med beslutsunderlag och etableringsbeslut.  Med 

hänsyn till behovet av kunskap samt företags ofrånkomliga avvägning mellan tillväxt, 

lönsamhet och kontroll (Simons, Dávila & Kaplan, 2000; Fisher, Gaur & Kleinberger, 

2017), avser denna studie att besvara följande frågeställning:  

 

- Vilka kriterier och beslutsunderlag ligger till grund för XXLs 

etableringsbeslut på den svenska marknaden? 

 

Eftersom Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) poängterar ett behov av avvägning 

mellan lönsamhet i existerande butiker och expansion, vilket implicit styrks av 

Simons et al. (2000); samtidigt som Rice, Ostrander, och Tiwari, (2016) anser att 

fortsatta studier bör undersöka nationella expansioner, vilket bör kopplas till 

marknads- och företagsförutsättningar; syftar studien till att förklara sambandet 

mellan lönsam ekonomistyrning av varuhus och etableringsbeslut. Mer precist avser 

studien att tydliggöra, hur den löpande styrningen påverkar informationsflödet för 

nyetablering av butiker, vilket belyses av Ozcan och Tuysuz (2016) som ett naturligt 

samband. Författarna menar att nyetableringsbeslut är baserade på existerande 

butikers prestationer och förtydligar därmed vikten av adekvata styrmedel inom 

detaljhandeln. Sambandet mellan den löpande styrningen av butiker och 

etableringsbeslut är implicit behandlat inom tidigare forskning (Turhan Akalin & 

Zehir, 2013) men har inte belysts i direkt form. Därför finns ett teoretiskt behov av att 

studera detta samband, vilket grundar sig i att det är två centrala delar för 

detaljhandelsföretagens prestationer (Walter & Hanrahan, 2000; Thomas, Gable & 

Dickinson, 1999). XXL som fallföretag kan fylla denna kunskapslucka, med hänsyn 

till framgången i både löpande styrningen respektive etableringar, och öka den 

praktiska förståelsen om sambandet mellan den löpande styrningen av butiker och 

etableringsbeslut.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om den löpande styrningen och 

etableringsbeslut inom svensk detaljhandel, genom att studera ett stort tillväxtföretag 

inom detaljhandeln. Mer specifikt syftar studien till att (1) beskriva ekonomistyrning 

och styrmedel relaterat till driften av varuhus för XXL, (2) identifiera och förklara 

kriterier och beslutsunderlag som ligger till grund för expansion på den svenska 
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marknaden, (3) för att förklara sambandet mellan den löpande styrningen och 

etableringsbeslut inom den svenska detaljhandeln.  
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2 Metod 

Detta kapitel redogör för de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats för att svara 

på studiens problemformulering och syfte. Fallstudie som forskningsstrategi är 

tillämpad för denna studie, och en betydande del av detta avsnitt bygger därför på Yin 

(2007; 2014) hur en fallstudie bör utformas och tillämpas. Vidare redogörs studiens 

val av företag, intervjuer, intervjuguide, dokument, lagring av fallstudiematerial, och 

analys av data. Avslutningsvis förklaras hur denna studie förhåller sig till de 

kvalitativa begreppen validitet, och reliabilitet, vilket följs av studiens 

forskningsetiska överväganden.  

 

2.1 Fallstudie som forskningsstrategi 
Denna studie avsåg att undersöka ekonomistyrning och etableringsbeslut inom 

detaljhandeln, inklusive sambandet mellan de respektive områdena, genom att studera 

ett framgångsrikt tillväxtföretag inom sport- och outdoor branschen. Med hänsyn till 

studiens syfte fanns ett behov av att erhålla en djup förståelse från ett verkligt samt 

representativt fall. För att skapa en djup förståelse för ekonomistyrning och 

etableringsbeslut relaterat till det specifika fallföretaget fanns ett behov av ett 

empiriskt fokus, vilket syftade till att resultera i ny kunskap utifrån ett verkligt 

sammanhang. Detta empiriska fokus kan förtydligas genom att relatera till studiens 

syfte och tillvägagångssätt, att studera samt belysa unika drag hos fallföretaget, vilket 

Bryman och Nilsson (2011) anser ligga i linje med en fallstudie. Studiens förklarande 

frågeställning, hur, varför och vilka, påverkade också valet av forskningsstrategi. I 

Yins (2012) mening lämpar sig en fallstudie som forskningsstrategi, när en 

frågeställning är förklarande, och studien syftar till att skapa en djupare förståelse i ett 

verkligt sammanhang. Vidare poängterar Yin (2014) att fallstudier karaktäriseras av 

ett fokus på nutida händelser, vilket kan relateras till denna studies insamling av 

empiriskt material som har genomförts i form av intervjuer med personer som varit 

med under fallföretagets utveckling. Ett ytterligare argument för att välja en fallstudie 

är när undersökaren har lite- alternativt ingen kontroll över händelserna som studeras 

(Yin, 2014).  

 

Utifrån ovanstående resonemang och argumentation valdes fallstudie som 

forskningsstrategi för att samla in signifikanta händelser och data från det valda 

fallföretagets nutida situation. Fallstudie som forskningsstrategi var nödvändigt för att 
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fånga djupgående information, vilket ansågs avgörande för att uppfylla studiens 

förklarande syfte och lyckas förklara samt skildra sambandet mellan ekonomistyrning 

och etableringsbeslut. Genom att genomföra en enfallstudie på ett företag främjades 

djupgående aspekterna ytterligare, jämfört med om studien hade tagit formen av en 

flerfallsstudie. Valet av forskningsstrategi är sammanfattningsvis grundat på Yins 

(2014) fördelar med att utföra en fallstudie, vilket baseras på tre olika förutsättningar: 

frågeställningen innefattar hur och varför samt att studien avser att undersöka nutida 

händelser över något som forskaren inte har kontroll över.  

 

Bryman och Nilssons (2011) poängterar viss kritik mot fallstudier som 

forskningsstrategi relaterat till forskningsmetodens, representativitet men mer 

specifikt, externa validitet samt generaliserbarhet. Vidare förklarar Yin (2014) att 

fallstudier ofta är slarvigt genomförda, genom att insamlad information är tvetydlig, 

vilket får en påverkan på resultatet. Följande delar i metodkapitlet avser, med hänsyn 

till Brymans och Nilssons (2011) och Yins (2014) kritik, att beskriva studiens metod 

för att öka dess logiska följdriktighet samt förebygga fallstudiens kritiska aspekter. 

 

2.2 Val av företag 
Genom att relatera till det teoretiska bidraget studien avser att bidra med, kunskap om 

ekonomistyrning och etableringsstrategier inom detaljhandeln, valdes ett 

representativt företag att studera mer djupgående. Valet av fallföretaget, XXL, har 

gjorts på subjektiva grunder, vilka baserades på XXLs framgångsrika bedrift inom 

den svenska detaljhandeln, samt tillgång till relevanta intervjuobjekt. För att 

förtydliga, beslutades valet av företaget utifrån en utvärdering av årsredovisningar, 

vilka skildrade XXLs framgång och aggressiva tillväxt inom den svenska 

detaljhandeln. Att XXL har blivit den ledande sportvarukedjan i Norden, efter att ha 

bedrivit verksamhet i 14 år, var en avgörande faktor till valet av fallföretaget. Studien 

kan därför konstateras ha ett ideografiskt synsätt med hänsyn till att fallet är intressant 

i sig som ett unikt fenomen (Lundahl & Skärvad, 1999). Yin (2014) menar att en 

enfallstudie lämpar sig väl när valet av ett fall är baserat på rationella grunder, vilket 

utgår från att fallet ska bidra med det eftersträvade, teoretiska bidraget. En av de 

rationella grunderna är att ett fall anses vara avvikande och därmed potentiellt bidrar 

med nya insikter som förgyller, utvecklar alternativt ifrågasätter existerande teori 

(Ibid). Lundahl och Skärvad (1999) exemplifierar att ett avvikande fall kan vara ett 
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särskilt framgångsrikt fall, vilket ligger till grund för valet av företag i denna studie. 

Eftersom XXL har haft en stor framgång inom detaljhandeln, var det aktuellt att 

studera fallet, för att bidra med utökad kunskap om hur och varför 

detaljhandelsföretag arbetar med styrmedel samt etableringsstrategier. Genom tidig 

kontakt med en av driftcheferna samt varuhuschefer presenterades studiens avsikt för 

att säkerställa tillträde till information, som var nödvändig för att genomföra studien. 

Detta gjordes med hänsyn till Yins (2014) utläggning om tillträde till information 

samt representativa personer, där författaren menar att det är viktigt för en fallstudie 

att säkerställa dessa aspekter innan utförandet av studien initieras.  

 

2.3 Intervjuer 
Tillvägagångssättet vid insamling av det empiriska materialet för denna studie har till 

största del utgått från intervjuer gjorda tillsammans med anställda inom XXL. Patel 

och Davidsson (2011) beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera 

respondentens livsvärld eller uppfattning om något fenomen. Studien delades upp i 

två problemformuleringar, första frågan behandlar styrning av varuhusen och den 

andra frågan avsåg företagets etableringsbeslut inom Sverige. För att säkerställa att 

intervjufrågorna var relevanta för respondenten blev utgångspunkten vid valet av 

intervjupersoner dess befattning- och tid som anställd inom företag, vilket kan ses 

utifrån ett lämplighetsurval eller målinriktat urval (Bryman & Nilsson, 2011). I 

samtliga fall utfördes semi-strukturerade intervjuer, vilket bidrog till intervjuns 

flexibilitet samt respondentens möjlighet att utveckla svaren (Bryman & Nilsson, 

2011). Initialt för att bygga en grund och skapa en övergripande bild av XXLs 

styrning av varuhusen och företagets etableringsstrategi till denna studie, utfördes en 

öppen telefonintervju med driftchefen för XXL. Vidare utfördes sammanlagt 

ytterligare sex intervjuer med en driftchef och två varuhuschefer. I Tabell 2.1 

redogörs respondentens namn, befattning, intervjuform, tidsomfattning och vilket 

område i studien respondenten är relevant. Nedan presenteras personerna för att ge en 

förståelse varför dessa är lämpliga för studien.  

 

● Magnus Kreuger började som säljledare år 2010 när XXL öppnade i Sverige. 

Genom interna utbildningar och ett stort driv blev han varuhuschef år 2011, 

vilket Magnus arbetade som i cirka 3 år. Därefter blev han driftchef år 2015, 

en position som han idag temporärt kombinerar med marknadskoordinator.  
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● Oskar Ånnegård kom in i XXL som deltidsanställd och har sedan dess arbetat 

sig igenom flertalet positioner, säljare, lagerchef och säljledare, för att nu 

arbeta som varuhuschef. Även Oskar har genomfört interna utbildningar inom 

XXL.  

● André Northman började sin karriär inom XXL som deltidsanställd och har 

därefter klättrat till varuhuschef för varuhuset i först Stockholm city och nu 

Barkarby. Under sin tid inom företaget har André även arbetat som 

heltidsanställd säljare samt säljledare.  

 

Namn 

  

Befattning Datum Intervju typ Tid Område 

Magnus 

Kreuger 

Driftchef region norr, 

Marknadskordinator 

 2017-01-

24 

 Öppen telefonintervju 25 min Presentation av 

studiens syfte  

Magnus 

Kreuger 

Driftchef region norr, 

Marknadskoordinator 

2017-02-

02 

Semistrukturerad 

Telefonintervju 

30 min Styrmedel och 

etableringsstrategi 

Oskar 

Ånnegård 

Varuhuschef Arninge 2017-04-

09 

Semistrukturerad 

Direkt intervju 

55 min Styrning av varuhus 

Magnus 

Kreuger 

Driftchef region norr, 

Marknadskoordinator 

2017-04-

11 

Semistrukturerad 

Telefonintervju 

55 min Styrning av varuhus 

Oskar 

Ånnegård 

Varuhuschef Arninge 2017-04-

18 

Semistrukturerad 

Telefonintervju 

15 min Styrning av varuhus 

André 

Northman 

Varuhuschef  2017-04-

25 

Semistrukturerad 

Telefonintervju 

45 min Styrning av varuhus 

  

Magnus 

Kreuger 

Driftchef region norr, 

Marknadskoordinator 

2017-04-

27 

Semistrukturerad 

Telefonintervju 

35 min Etableringsstrategi 

Tabell 2.1 Intervjutabell 

2.4 Intervjuguide 
En intervjuguide skapades inför samtliga intervjuer med avsikt att uppnå god kvalitet, 

vilket ytterligare förstärktes genom att intervjuguiderna var framställda utifrån 

teorikapitlets begreppsram. Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt för 

intervjuguiderna (se bilagor, 1-5) säkerställdes relevant insamlad information 

samtidigt som det underlättade utformningen av intervjuerna. Eftersom studiens syfte 

var att fånga djupgående information om det specifika fallet fanns även ett behov av 
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följdfrågor för att förtydliga alternativt förklara vissa aspekter. Denna typ av 

intervjuer benämner Bryman och Nilsson (2011) som semistrukturerade intervjuer, 

vilka är lämpade för kvalitativa studier. Vidare har de mest omfattande 

intervjuguiderna granskats av en handledare i syfte att undvika det som Yin (2014) 

beskriver som skevhet, vilket kan uppstå när frågorna är fel formulerade. Samtliga 

semistrukturerade intervjuer har även bandats och transkriberats för att inte gå miste 

om relevant information.  

 

2.5 Dokument 
Sekundärdata från skriftliga källor i form av årsredovisningar, interna 

organisationsdokument, och branschartiklar (från sportfack.se) har använts för att 

både skapa underlag till intervjuguiden och komplettera intervjuerna. Jacobsen (2002) 

beskriver att sekundära dokument är nödvändiga för att exempelvis få reda på hur 

andra har tolkat en viss situation eller händelse. Sekundära dokument är således 

mindre spontana, vilket har både positiva och negativa aspekter. Risken med att 

använda sekundära dokument är att de generellt sett är utformade för en specifik 

intressent och därmed kan anses som förvrängda (Ibid). Med hänsyn till detta har de 

sekundära dokumenten i denna studie fungerat som komplement till primärdatan för 

att få en initial förståelse för fallföretagets fundamentala aspekter samt bekräfta och 

styrka primärdatan. Mer precist har de interna organisationsdokumenten använts till 

att få en inblick i den löpande driften inom XXL, för att skapa förberedelse för 

intervjuerna. Likväl har branschartiklar använts för att få en överblick av branschen 

samt dess aktörer för att inte gå miste om grundläggande data inför intervjuerna.  

 

2.6 Lagring av fallstudiematerial  
Studiens insamlade material från intervjuer och dokument har lagrats samt 

systematiserats elektroniskt för att ge andra forskare möjlighet att tillgå den totala 

databasen i framtida forskning. Majoriteten av den lagrade informationen består av 

ljudfiler (intervjuer) och fallstudieanteckningar i form av transkriberade intervjuer, 

intervjuanteckningar samt reflektioner under studiens gång. Syftet med lagring av den 

totala datan är enligt Yin (2014) att öka studiens reliabilitet genom att andra forskare 

enklare kan tillgå all information som använts för att bidra med en djupare inblick i 

fallstudiematerialet. Vidare består även studiens lagrade data av fallstudiedokument: 

företagspresentationer, årsredovisningar och övriga företagsdokument. Ytterligare 
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motiv till lagring samt strukturering av den insamlade datan är att underlätta analysen 

(Yin, 2014), vilket kommer behandlas vidare under analys av data.  

 

2.7 Analys av data 
För att möjliggöra analys av den insamlade data togs på förhand ett beslut gällande 

tillvägagångssätt vid analys av data för att skapa förberedelse och klarhet. Bryman, 

Bell och Nilsson (2005) menar att majoriteten av kvalitativa studier genererar stora 

mängder data som kan vara svår att använda och det är därför viktigt att på förhand 

välja en analysmetod för att underlätta insamlingen samt behandlingen av data. 

Studien avsåg att behandla den existerande teorin som en referenspunkt för att 

jämföra resultaten med, vilket enligt Yin (2014) överensstämmer med en analytisk 

generalisering. Detta gjordes med hänsyn till Yins (2014) beskrivning av analytisk 

generalisering, där författaren poängterar att den teoretiska referensramen är en av 

grundstenarna för att möjliggöra analytisk generalisering. Viktigt att poängtera för 

denna studie, är att en analytisk generalisering inte lämpar sig till att generalisera 

resultat till alla andra fall utan snarare bidra med utvecklad kunskap till andra 

situationer (Yin, 2014).   

 

Studiens tillvägagångssätt för att analysera datan utgick från Jacobsen (2002) 

tillvägagångssätt och riktlinjer, i det författaren beskriver som analysprocessen. Det 

initiala steget i analysprocessen avser att beskriva den insamlade datan genom att 

transkribera de genomförda intervjuerna. Med hänsyn till studiens två områden, 

ekonomistyrning och etableringsstrategier har den insamlade datan systematiserats 

utefter dessa två kategorier samtidigt som reduktion av information var vitalt. 

Systematisering av datan gjordes med avsikt att finna det mest relevanta och kärnfulla 

inom de två olika sammanhangen, genom att skildra de olika delarna för sig. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) samt Jacobsen (2002) är det nödvändigt att reducera 

(systematisera) datan för att skildra det väsentliga i fallbeskrivningen. När datan 

analyserades valdes en sammanflätad behandling av datan för att möjliggöra skildring 

av kausalitet mellan de två olika sammanhangen. Detta gjordes med hänsyn till att 

analysen ska vara en berikning av den insamlade informationen (Jacobsen, 2002) 

samtidigt som studien syftade till att skildra sambandet mellan de två delarna. 

Sambandet som avsågs att studeras kan specificeras ytterligare genom att se till 

Jacobsens (2002) beskrivning beträffande substantiellt samband. För att exemplifiera 
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kan ett förhållande som förklarar/påverkar ett annat beskrivas som substantiellt 

samband (Jacobsen, 2002), vilket kan relateras till studiens två kategorier, 

ekonomistyrning och etableringsstrategier.  

 

2.8 Kvalitetskriterier 
Yin (2007) nämner fyra kvalitetsbegrepp vilket avser att stärka studiens kvalitet, 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet, och reliabilitet.   

 

Begreppsvaliditet uppfylls främst vid datainsamling (Yin, 2014). För att säkerställa att 

det empiriska materialet stämmer överens med verkligenheten används flera 

empiriska källor vid datainsamlingen. Till denna studie har semi-strukturerade 

intervjuer, årsredovisningar, och interna dokument använts för att spegla verkligheten. 

Begreppsvaliditeten är också beroende av att respondenten känner till begreppen som 

används till intervjun, validiteten kan därför stärkas genom att respondenterna 

granskar ett utkast av empirin (Yin, 2014). Därför gavs respondenterna möjlighet att 

granska intervjuguiden innan intervjutillfället samt ett första utkast av empirin i 

studiens slutskede för att säkerställa att den givna informationen som presenterades i 

studien var korrekt. I tillägg bidrog de semistrukturerade intervjuerna till klarhet 

genom dess möjlighet att förklara begrepp som uppstod som oklara under intervjun.  

 

Intern validitet menar Gibbert, Ruigrok och Wicki (2008) att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och teoretiska idéer som 

utvecklas. Författarna menar att den interna validiteten kan stärkas genom ett tydligt 

forskningsramverk, mönstermatching, och genom teoritriangulering. Yin (2007) 

beskriver att intern validitet avser säkerställandet av ett kausalt förhållande där 

forskaren påvisar relationen mellan betingelser, detta för att eliminera falska 

samband. För att minimera risken av felaktiga slutsatser i denna studie har en 

konceptuell modell utvecklats för att påvisa sambanden mellan strategi, 

ekonomistyrning av varuhus, och hur det slutligen leder till nyetablering av varuhus.  

 

Extern validitet avser om studiens resultat kan generaliseras utöver den speciella 

undersökningskontexten. För fallstudier är det som tidigare nämnt nödvändigt att 

använda sig av en hur- och varför frågeställning, vilket även är en förutsättning för att 

eftersträva analytisk generalisering (Yin, 2014). Frågeställningen är således en viktig 
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aspekt vid främjandet av analytisk generalisering och denna studie innefattar en hur- 

och varför frågeställning för att styrka den externa validiteten genom dess förklarande 

syfte. Jacobsen (2002) menar att urvalet kan styrka generaliseringen genom det 

specifika fallets representativitet. Dock beskriver författaren att kvalitativa studier inte 

kan generaliseras till majoriteten av populationen i flera kontexter, utan snarare avser 

att klargöra i vilken kontext det skiljer sig genom att använda representativa urval. 

För att möjliggöra denna generalisering har studien utgått från existerande teori som 

referenspunkt i syfte jämföra och utveckla alternativt ifrågasätt existerande teori. 

Eftersom studiens syfte har en förklarande karaktär och eftersträvade djupgående 

förståelse för ett specifikt fall finns det vaga bevis för generalisering till den större 

populationen. Men genom valet av ett representativt fallföretag och dess relevans 

vilket motiverats ovan, styrktes den externa validiteten i form av att studien har 

kunnat generaliseras till liknande fall i likartade situationer.  

 

Reliabilitet är det avslutande kvalitetskriteriet i Yins (2007) kvalitetssäkring. 

Författaren beskriver att syftet med reliabilitet är att minimera alla fel och skevheter i 

en undersökning. Yin (2014) menar att om en annan forskare utför samma studie och 

följer samma tillvägagång ska forskare komma fram till samma slutsats. För att främja 

studiens replikerbarhet har intervjuguider, fallstudiens dokument och insamlad data 

sparats elektroniskt i kombination med att metodavsnittet förtydligar hur information 

har samlats in och behandlats. Genom beskrivningen av tillvägagångssätt och de 

elektroniska filerna kan en replikation av studien genomföras.  

 

2.9 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Bryman, Bell och Nilsson (2005) finns det ett antal etiska principer som 

undersökaren måste ta hänsyn till för att undvika problematiska situationer under 

undersökningsprocessen. Denna studie har övervägt dessa forskningsetiska krav för 

att inte ha en negativ påverkan på de deltagande respondenternas, frivillighet, 

integritet, konfidens samt anonymitet.  

 

Den initiala kontakten var genom ett telefonsamtal där syftet presenterades och 

personernas roll i undersökningen beskrevs för att få bekräftat att personerna var 

relevanta för studien. Vidare beskrevs även studiens omfattning och den estimerade 

tid som studien krävde av intervjuobjekten för att säkerställa tillgång till tillräcklig 
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information samt upplysa deltagarna om tillvägagångssätt. Under en andra kontakt via 

telefon specificerades studiens syfte ytterligare eftersom det hade skiftat sen den 

första kontakten. Detta gjordes i enighet med samtyckeskravet eftersom Bryman, Bell 

och Nilsson (2005) påpekar vikten av att deltagarna ska få så mycket information som 

möjligt för att ta ett beslut om medverkan. Samtyckeskravet var specifikt vitalt 

eftersom studien undersökte ett specifikt fallföretag, vilket innebar att tillit och 

öppenhet var viktiga förhållningsgrunder. Genom att enbart banda de intervjuer där 

respondenterna i förväg godkänt inspelning, beaktades samtyckeskravet ytterligare.  

 

För att inte ge några falska förspeglingar är det viktigt att ge deltagarna fullständiga 

insikter i vad studien syftar till samt hur den kommer genomföras (Bryman, Bell & 

Nilsson, 2005). Med hänsyn till detta var det viktigt att på nytt presentera syftet vid 

den andra kontakten. I enlighet med samtyckeskravet och nyttjandekravet, förklarades 

det under andra kontakten, att informationen kommer att synliggöras för 

seminariegrupp, examinator samt handledare. Deltagarna fick även möjlighet att 

korrigera sina utlägg innan studien publicerades på universitets databas, DIVA, vilket 

ligger i linje med nyttjandekravet. Deltagarna blev även informerade om 

publiceringen vid den första kontakten, för att inte ge falska förspeglingar.  

 

Inför samtliga intervjuer togs även konfidens- och anonymitetskravet i beaktning 

genom att de deltagande respondenterna tillfrågades om anonymitet samt i vilken 

utsträckning deras personuppgifter fick användas. Utifrån konfidenskravet menar 

Patel och Davidson (2011) att deltagande respondenter ska ha möjlighet att välja hur 

väl deras identiteter synliggörs i studier.  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är indelad i två avsnitt, det första avser ekonomistyrning 

och styrningens roll inom detaljhandeln, och den andra avser etableringsbeslut inom 

detaljhandeln. Den första delen inleds med en introduktion till ekonomistyrning och 

dess roll. Detta följs av avsnittet ekonomistyrning som paket, vilket visar hur 

planering, cybernetisk, belöning, administrativ och kulturell kontroll tillsammans 

utgör en uppsättning sammanflätade system istället för enskilda kontrollsystem. 

Vidare utgör avsnitten strategi och ekonomistyrning, decentralisering och 

ansvarsfördelning, budget, diagnostisk och interaktiv användning av budget, samt 

tight budget kontroll, förutsättningar och medel som krävs för att beskriva 

ekonomistyrningens utformning och användning i en organisation. Efter den breda 

teorin relaterat till ekonomistyrning ges fördjupande teori relaterat till studiens 

huvudområde, vilket är styrning inom detaljhandeln. Det fördjupande avsnitt börjar 

därför med en introduktion till detaljhandeln. Detta följs upp med ekonomistyrning 

inom detaljhandeln samt KPI och prestationsmätningens roll inom detaljhandeln. Den 

första teoridelen avslutas med informella styrmedels användning och betydelse inom 

detaljhandeln samt lagerhantering som är en stor del i varuhusens styrning. 

Teoriavsnittets andra del behandlar de beslut som ligger till grund för etablering och 

expansion med fokus på detaljhandeln. Dessa beslut grundas i geografi-, demografi, 

ekonomiska faktorer och konkurrensförutsättningar. Vidare behandlas 

replikationsstrategi som en väg för expansion och lönsamhet av butiker. Den 

teoretiska referensramen avslutas med en konceptuell modell (Figur 3.4) i syfte att 

förklara hur avsnitten tillsammans utgör en ram för empiriinsamling och analys. 

 

3.1 Styrning av varuhus 
 

3.1.1 Ekonomistyrningens roll 

Ekonomistyrning har kategoriserats och definierats av olika författare, en av de första 

definitionerna gjordes av Anthony (1965) vilket lyder “the process by which 

managers ensure that resources are obtained and used effectively and efficiently in 

the accomplishment of the organization’s objectives”. Enligt Otley (1999) avsåg 

denna definition att uppnå två mål. För det första avsåg den att utvidga 

informationens omfattning till mer än bara redovisningsinformation, något som 

misslyckades menar författaren då definitionen ansågs för bred. Det andra målet med 
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Anthonys definition var att lyfta fram chefernas motivation och beteende som en 

aspekt, något som fick bättre fäste (Otley, 1999). 

 

Chenhall (2003) benar ut begreppen management accounting (MA), management 

accounting system (MAS), organisatorisk kontroll (OC) och management control 

system (MCS). Författaren menar att MA utgör en samling funktioner som budget och 

produktkostnad, medan MAS avser den systematiska användningen av MA för att 

uppnå mål. Vidare menar författaren att MCS täcker båda dessa funktioner, i tillägg 

även kontroll av personal och klaner. Chenhall (2003) menar även att 

organisationskontroll avser den kontroll som byggts in i företagets aktiviteter och 

processer, t.ex. statistisk kvalitetskontroll eller just-in-time. Tsamenyi et al. (2011) 

påpekar, för att göra MCS anpassade efter dagens tuffa konkurrens finns ett behov av 

att se förbi den närsynta finansiella analysen och inkludera icke-finansiella analyser, 

eftersom finansiella och icke-finansiella kontrollsystem är viktigt vid implementering 

och utveckling av strategier. Anthony et al. (2014) hävdar att ekonomistyrning avser 

att influera personalens beteende så att beteendet blir målkongurent, vilket betyder att 

beteendet hjälper verksamheten att implementera strategier och uppnå målen. Dock 

kan endast måluppfyllelse utvärderas på efterhand (Anthony et al., 2014).  

 

Sandelin, (2008) menar att tidigare studier relaterat till ekonomistyrning har haft ett 

smalt fokus, mer specifikt till cybernetisk kontroll och MAS. Det har i sin tur bidragit 

till oklara och motsägande resultat eftersom för få komponenter studerats, något som 

hade kunnat undvikas om studierna istället hade en omfattande och integrerande 

tillvägagång. Författaren menar vidare att även fast formella kontrollsystem är ett 

viktigt medel för att minska osäkerheten, kan det ha en blygsam kontrollpåverkan av 

det jobb som faktiskt utförs. Genom att tillämpa ett bredare perspektiv på MC, 

innebär att organisationskultur och struktur är medel istället för utrymme för kontroll. 

Författaren påpekar att kontrollmedel kan spela flera roller och att subtila länkar 

mellan dem verkar få det att fungera som ett paket. En utvärdering av kopplingen 

mellan MAS och andra kontrollmedel har därför potentialen att bidra till en ökad 

förståelse angående kontrollpaketets egenskaper och funktioner. Denna tillvägagång 

för utvärdering av dessa länkar är även något som fått begränsat med uppmärksamhet 

menar Sandelin, (2008).  
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3.1.2 Kontrollsystem som ett paket - “Control package” 

Malmi och Brown (2008) studie och påpekar att man bör se kontrollsystem som paket 

för en given organisation, vilket innehåller en fullständig uppsättning kontrollrutiner 

på plats, och genom detta spegla organisationens kontroll-omgivning. Malmi och 

Brown (2008) studie bidrog med en klassificering av kontrollsystem som paket, vilket 

kretsar kring fem grupperingar av kontroll, planering, cybernetisk, belöning, 

administrativ, och kultur kontroll. Författarna förklarar att denna klassificering 

grundar sig i skillnaden mellan beslutsfattande och kontroll, och belyser den kontroll 

chefer använder för att påverka anställdas beteenden. Figur 3.1 representerar dessa 

grupper av kontroll:  

 

 (Källa Malmi och Brown, 2008) 

Figur 3.1 Kontrollsystem som paket 

 

I Malmi och Brown (2008) ”Control package” (Figur 3.1) ses kulturell kontroll 

överst, detta eftersom kultur anses vara brett och subtilt, samt något som förändras 

långsamt. Författarna menar att kultur skapar förutsättningar för att de andra formerna 

av kontroll ska fungera. I mitten av figuren finns planerings-, cybernetisk- samt 

belönings- och kompensationskontroll. Dessa grupper av kontroll anses vara tätt 

sammankopplade med varandra. Längst ned i figuren finns administrativ kontroll 

vilket skapar strukturen för att planering-, cybernetisk- samt belöning- och 

kompensationskontroll utförs.  

 

Grabner och Moers (2013) förklarar att detta synsätt på kontrollsystem som ett paket 

antyder att kontrollsystem kan sammansättas av en uppsättning kontrollsystem eller 

självständiga kontrollrutiner som adresserar orelaterade kontrollproblem. Med det 
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sagt förklarar författarna svårigheter i utvärdera hur kontrollfunktionerna är beroende 

av varandra, vilket gör att kontrollsystem-som-paket-perspektivet som 

utvärderingsmetod försvårar att belysa sådana relationer.  

 

3.1.2.1 Planerings kontroll 

Innebär en ex ante form av kontroll. Den förmedlar enhetsmål och vilken standard 

som ska uppnås i förhållande till målen, samtidigt som den klargör den mängd 

ansträngning och beteende som förväntas av företagets anställda. Flamholtz (1996) 

menar att alla aktiviteter inom organisationen bör utföras för att uppnå redan 

förbestämda objektiv. Vidare förklara Malmi och Brown (2008) att planeringskontroll 

även möjliggör koordinering genom att sammanfläta flera organisatoriska mål och på 

så vis kontrolleras grupper och individer så att deras aktiviteter är i linje med 

företagets målsättning. Författarna särskiljer planeringssystemet från kontrollsystem 

då planering kan avse framtida aktiviteter eller om processen avser att involvera de 

anställdas hängivelse till dessa planer.   

 

3.1.2.2 Cybernetisk kontroll 

Cybernetik beskrivs som en process vilken bidrar med en återkopplingskedja genom 

användandet av prestationer, mätningssystem, jämförelse mellan prestationer och 

standards, samt bidrar med feedback angående oönskade variationer i systemet, och 

modifiera systemets komponenter (Green & Welsh, 1988). Vidare förklarar 

författarna att kontroll är en cybernetisk, reglerande process som leder eller begränsar 

en iterativ aktivitet efter en viss standard eller syfte (Green & Welsh, 1988). Beroende 

på hur organisationens cybernetiska kontrollsystem används menar Malmi och Brown 

(2008) att det kan fungera som antingen kontrollsystem eller informationssystem.  

Enligt författarna finns det fyra grundläggande cybernetiska kontrollsystem, budget, 

finansiella mätningar, icke-finansiella mätningar, och hybrid, vilket innehåller både 

finansiella och icke finansiella mätningar. 

 

3.1.2.3 Belönings- och kompensations kontroll 

Syftar till att motivera och öka individers eller gruppers prestationer inom 

organisationen genom att sammanfläta deras mål och aktiviteter med organisationen 

(Malmi, & Brown, 2008). Det grundläggande argumentet är att närvaro av belöning 

bidrar till ökad ansträngning i jämförelse med om det inte fanns. Malmi och Brown 
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(2008) påpekar att belöning och kompensation oftast är kopplad till den cybernetiska 

kontrollen och att belöning och kompensation kan grundas i andra anledningar som 

t.ex. behålla anställda, uppmuntra kulturell kontroll, eller genom gruppbelöning.   

 

3.1.2.4 Administrativ kontroll 

Hänvisar till de anställdas beteenden genom att organisera individer eller grupper, 

bevakning av beteenden och hålla anställda ansvariga för deras beteenden, och 

därmed tydliggör hur uppgifter eller beteenden ska utföras eller inte utföras (Malmi & 

Brown, 2008). Enligt författarna finns det tre olika grupper av administrativ kontroll, 

organisations design och struktur, styrningens struktur inom företaget samt rutiner och 

policys. 

 

3.1.2.5 Kulturell kontroll 

Malmi och Brown (2008) delar upp kulturell kontroll i tre grupper, värdebaserad-, 

symbol-, och klan kontroll. Värdebaserad kontroll grundas i organisationens 

trossystem vilket beskrivs som en uttrycklig uppsättning av organisations definitioner 

som chefer kommunicerar formellt och förstärker systematiskt för att bidra med 

värde, syfte, och riktning för organisationen. Detta trossystem är vidare uppdelat i tre 

nivåer. Den första nivån framgår då företag medvetet anställer personal som har vissa 

typer värderingar som matchar företaget. Den andra nivån formar de anställda för att 

matcha företagets värderingar. Tredje nivån är när de anställda förhåller sig till 

värderingar, även fast de inte gör det personligen (Malmi & Brown, 2008).  Symbol-

baserad kontroll framställs genom att företaget skapar synbara uttryck som 

byggnader/arbetsplats design och klädkod, för att förmedla en form av företagskultur. 

Klankontroll fungerar genom att etablera värde i form av ceremonier eller ritualer, 

exempelvis träning och utformning av arbetsuppgifter (Malmi & Brown, 2008). En 

slutsats från studien var att MA förändring och stabilitet kan få betydande påverkan 

på informella kontrollmetoder om de kan bidra till önskat resultat (Sandelin, 2008).   

 

3.1.3 Strategi 

Strategier kan växa fram och vara komplexa, de kan också vara formaliserade eller 

medvetet planerade. Oavsett, är det osannolikt att finna renodlade strategier som vuxit 

fram eller renodlade strategier som medvetet planerats i praktiken (Tsamenyi et al., 

2011). Företagsstrategi beskrivs av Mintzberg et al. (1998) som ett mönster av 
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företagsbeslut vilket bestämmer och avslöjar mål eller syfte. Dessa mål kan bestå av 

exempelvis lönsamhet, tillväxt, marknadsandelar eller kundnöjdhet (Ward & Peppard, 

2002). Företagsstrategin utvecklar policys och planer för hur dessa mål uppnås samt 

vilket område organisationen ska verksamma inom. Företagets strategi är därför en 

organisationsprocess, som sammanflätas med strukturen, kulturen och beteendet i 

företaget menar Mintzberg et al. (1998). Ward och Peppard (2002) särskiljer på 

operativ effektivitet och strategi, med operativ effektivitet menar författaren att 

företaget utför liknande aktiviteter men bättre än konkurrenter, i kontrast till strategisk 

positionering vilket innebär att företaget utför andra aktiviteter än konkurrenter eller 

liknande aktiviteter på ett annat sätt. Utifrån Porters definition av strategi och i samma 

anda som Mintzberg et al. (1998) framhäver Ward och Peppard (2002) att strategi inte 

är ett resultat av strategisk planering utan istället en produkt av ett antal processer. 

Strategier bör beskrivas som en integrerad uppsättning aktiviteter vilket strävar efter 

att öka det långsiktiga välmåendet och styrkan för ett företag relativt dess 

konkurrenter. Vidare menar Simons et al. (2000) att företagsstrategi beskriver vägen 

företaget ska ta för att maximera värdet av resurserna som kontrolleras av företaget, 

och en lyckad implementering av dessa strategier och målsättningar genererar 

lönsamhet. När målet eller syftet är fastställt förklarar Ward och Peppard, (2002) att 

nästa steg består av att mobilisera företagets resurser och aktiviteter för att uppfylla 

målen. En lämplig organisationsstruktur vilken tillåter effektivt utförande av 

aktiviteter underbyggs av informationssystem och koordinering med andra 

sidoaktiviteter. Organisationsprocessen av prestationsmått, incitament och kontroll 

måste riktas mot den typ av beteende som är nödvändigt för organisationens syfte. 

Simons et al. (2000) förklarar att företagsstrategin visar vart företagets resurser ska 

investeras, medan affärsstrategi istället beskriver hur dessa resurser investeras för att 

skapa värde för företagets kunder samt differentierar sig från konkurrenter på 

marknaden.  

 

För att uppfylla företagsstrategi och affärsstrategi är prestationsmätningar och 

kontrollsystem avgörande för en lyckad implementering (Simons et al., 2000; Auzair 

& Langfield-Smith, 2005). Utformningen och designen av företagets kontrollsystem 

bör baseras på företagets positionering på marknaden och hur de använder dess 

konkurrensfördelar. Vid en lågkostnadsstrategi används och allokeras därför alla 

resurser för att skapa kostnadsfördelar och kostnadsreduceringar, vilket kan uppnås 

genom skalfördelar, överlägsen teknologi, eller förmånlig tillgång till material, tight 
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kostnadskontroll och kostnadsminimering (Tsamenyi et al., 2011; Anthony et al., 

2014; Bruggeman & Van der Stede 1993). Företag med en lågkostnadsstrategi 

behöver kontrollsystem vilket förespråkar kostnadsreducering och effektivitet framför 

innovation och kundanpassning. Motsatsvis främjas en differentieringsstrategi genom 

innovation och kundanpassning, vilket skapar värde för kunderna (Anthony et al., 

2014). Vid en lågkostnadsstrategi bör kontroll därför vara tight och baserad på 

frekvent och detaljerad kontrollrapportering, och incitament bör strikt baseras på 

kvantitativa mål (Bruggeman & Van der Stede 1993). Författarna menar vidare att vid 

en differentierings strategi är inte kostnadskontrollen lika avgörande. Författarna 

förklarar att olika typer av differentiering kräver olika grader av kortsiktig flexibilitet, 

vilket indikerar olika grader av osäkerhet och därför kräver lämplig utformning av 

företagets kontrollsystem. Författarna menar att företag kan eftersträva 

konkurrensfördelar genom snabb leverans, hög variation, hög teknologi samt 

högkvalitativ service och fortfarande hålla låga kostnader gentemot konkurrenter, 

vilket enligt Porter innebär att företaget är fast i mitten mellan strategierna. 

Författarna påpekar vidare att om kombination lågkostnads och differentiering är 

lyckad, och om kontrollsystem är anpassad efter strategierna, bör också den formella 

styrningen utformas för att stödja dessa strategier.   

 

3.1.4 Decentralisering och Ansvarsfördelning 

Organisationsstruktur hänvisar till sättet hur arbetsuppgifter och ansvar är fördelade 

inom organisationen. I en decentraliserad organisation delegeras ansvaret nedåt i 

organisationen till respektive enhetschefer (Wilson & Chua, 1997). Anthony et al. 

(2014) påpekar, när ansvarsenheters finansiella prestationer mäts i termer av 

lönsamhet, kallas enheten för resultatenhet. Lönsamhet är en stark indikator då det 

tillåter ledningen att använda en enda indikator framför flera. Vidare förklarar 

Anthony et al. (2014) att delegering av ansvaret varierar mellan företag. Författarna 

påpekar att om resultatenheten ska dra full nytta från konceptet bör chefen för enheten 

vara lika autonom som chefen för ett oberoende företag. Dock framhäver Anthony et 

al. (2014) att om resultatenheterna är fullständigt autonom riskerar företaget att 

förlora fördelar med storlek och synergi, vilket bidrar till att utformningen av dessa 

enheter innebär en avvägning mellan enhetens autonomi och företagets restriktioner. 

Företagets effektivitet är till stor del beroende av hur väl verksamheten lyckas 

balansera dessa avvägningar. Simons et al. (2000) menar att chefer måste bestämma 
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hur verksamheten organiseras för att uppfylla strategier och uppnå lönsamhet, och 

verksamhetens möjlighet att göra detta är beroende av arbets- och informationsflödet. 

Simons et al. (2000) menar därför att utformningen av arbetsenheter, kontrollen, och 

ansvarsfördelningen är de huvudsakliga strukturverktygen för att influera 

verksamheten och säkerställa att samtliga medarbetare strävar efter samma mål.  

Merchant (1981) påpekar även att när företag växer ökar också behovet av att 

decentralisera verksamheten och implementera en mer administrativt orienterad 

strategi, vilket involverar bättre strukturering av aktiviteter, mer formell 

kommunikation, och en ökad användning av standardiserad information för att 

utvärdera prestationer. Fisher (1998) belyser att kontroll kan påföras beroende på 

nivån i en organisation, och detta kontrollbehov kan skilja sig mellan olika 

organisationsnivåer.  Det bidrar också till kontrollsvårigheter mellan företaget och den 

operativa nivån. Som exempel lyfter författaren att ledningskontroll tenderar att 

fokusera på finansiella mätningar och att den operativa kontrollen tenderar att vara 

mindre frekvent. Vidare är det svårt för företagsledningen att utföra alla beslut 

centralt, vilket varken är möjligt eller önskvärt. Många beslut tas därför på chefsnivå, 

en effektiv kontroll uppmuntrar chefer att ta beslut som ligger i linje med företagets 

mål. 

 

3.1.5 Budget som styrmedel 

Hansen, Otley och Van der Stede, (2003); Bhimani, Bhimani och Alnoor (2006) 

menar att budgetkontroll och ansvarsfördelning har varit grundbulten för 

ekonomistyrningssystem och utformning i de flesta företag och organisationer. Greve 

(2011) beskriver syftet med budget ur ett kontrollsynsätt, och menar att budget spelar 

en avgörande roll för ledningens styrning av medarbetarnas beteende. Även Otley 

(1990) påpekar att, för de flesta organisationerna har den traditionella budgeten 

fungerat som ett kontrollverktyg, detta eftersom det är ett av få verktyg som kan 

integrera verksamhetens aktiviteter till en enhetlig sammanställning.  Prestationer är 

definierade som lönsamhet i en resultatenhet och den övergripande presentationen 

kombineras med ett outputmått och ett inputmått, där budgetprocessen ser till att 

balansera dessa två element.  O’Connor et al. (2011) menar vidare att budgetkontroll 

hjälper chefer att övervaka verksamhetens effektivitetsmål, förmedla 

kostnadskontroll, delegera ansvar, och motivera personal. Enligt Abernethy och 
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Brownell (1999) används budget av chefer som ett medel för koordinering och 

kommunicering av strategiska prioriteringar. 

  

Merchant (1981) påpekar att budget används olika i olika företag. Författaren 

förklarar vidare att när företaget växer i storlek och diversitet skapas också problem 

relaterat till social kontroll, kommunikation och koordination. Stora företag möter en 

exponentiell ökning av kanaler vilket är i behov av informationsflödet för 

koordineringssyfte. Vidare menar Merchant (1981) att en större delaktighet från 

mellan- och avdelningschefer i budgetrelaterade aktiviteter leder till mer realistiska 

planer och bidrar till en högre motivationseffekt. Detta då mellan- och 

avdelningschefer ofta är specialiserade inom deras område och därmed besitter bättre 

kunskap om deras aktiviteter relaterat till budgeten. Författaren menar att en större 

delaktighet också gör det lättare att nå budgetmål, eftersom budget kan delge 

information om verksamhetens enheter till andra enheter och av företaget (Merchant, 

1981). 

  

Om budgetmål behandlas som verksamhetens hängivelse till övergripande mål, 

minskas också antalet avvikelser från planen och mindre grad av kommunikation är 

nödvändig för att behålla koordinationsförmågan. För större företag fungerar 

planerings och budgetsystem som en källa för kommunikation till mellanchefer 

(Merchant, 1981). Walters och Hanrahan (2000) relaterar till budgetens användning 

inom detaljhandeln och menar att budget kan användas som ett verktyg för 

kommunikation eftersom budget förmedlar både intentioner och förväntningar. Detta 

bidrar till att den lätt kan förstås av anställda vars prestationer blir mätta. Walters och 

Hanrahan (2000) förklarar att chefer riskerar att bli är mindre engagerade om 

budgeten anses för svår att uppnå, samma engagemang kan även variera i hur 

involverad chefen är vid framställning av budgeten. Desto mer chefen är involverade 

desto högre engagemang till budgeten. Walters och Hanrahan (2000) anser även att 

budgeten ska vara så tidsenlig och träffsäker som möjligt, görs beslut dagligen eller 

veckovis bör även informationscykeln möjliggöra information för samma intervall. 

  

Budgeten spelar en betydande roll för feedback-kontroll (Wilson & Chua, 1997). 

Detta eftersom en jämförelse skildras mellan planerade prestationer och det som 

faktiskt presterats. Avvikelser och variation mellan dessa två bör signalera om 

behovet av korrigering.  Wilson och Chua (1997) menar att ansvarsfördelning 
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tillsammans med budget möjliggör att verksamheten kan övervaka hur väl företaget 

presterar dagligen. 

 

3.1.6 Diagnostisk och/eller interaktiv användning av budget 

Diagnostiska kontrollsystem, är enligt Simons et al. (2000) viktiga verktyg för chefers 

transformering av avsedda strategier till realiserade strategier. Dessa system fokuserar 

uppmärksamheten på företagets måluppfyllelse för varje individ inom företaget. 

Diagnostiska kontrollsystem relaterar därför till strategin som en plan och tillåter 

chefer att mäta resultat och jämföra resultat med förbestämda lönsamhets planer och 

prestationsmål. Utan dessa är det omöjligt för chefer att avgöra om strategier uppfylls 

eller inte menar Simons et al. (2000). 

  

Henri (2006) menar att diagnostisk användningen av MCS representerar den 

traditionella återrapporteringsrollen där MCS användes som avvikelsebasis för att 

övervaka och belöna uppfyllelsen av förbestämda mål. En diagnostisk användning 

bidrar med motivation och vägledning för att uppnå mål genom att fokusera på och 

tillrättalägga avvikelse från förbestämd prestationsstandard. Abernethy och Brownell 

(1999) menar att tidigare studier relaterat till budget oftast ger budgeten en 

diagnostisk roll. I dessa roller fungerar budgeten utifrån det traditionella synsättet, 

som utvärdering av prestationer i kombination med att förmedla ansvar för 

organisationens enheter. 

  

Mundy (2010) förklarar att MCS har två roller vilka är komplementära och beroende 

av varandra. MCS har använts för att utöva kontroll över uppnåendet av 

organisationsmål och även att ge anställda möjligheten att leta efter möjligheter och 

lösa problem. Dessa tävlande roller förutsätter en balans mellan beslutsfattande och 

kongruens med organisationens mål och samtidigt ge anställda tillräckligt med 

autonomi för att ta beslut. Simons et al. (2000) förklarar, när det diagnostiska 

kontrollsystemet är på plats och mål, mätningar, och incitament perfekt är 

sammanflätade, ges chefer friheten att fokusera på verksamhetens tillväxt och 

förbättra lönsamheten. 

  

Den interaktiva kontrollen florerar när ledning eller chefer använder planerings- och 

kontroll metoder för att övervaka och ingripa under pågående aktiviteter från 
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anställda. Ingripandet bidrar då med möjligheten för chefen att diskutera och utmana 

underliggande data, antaganden och actionplanen. Interaktiv management kontroll 

kräver således regelbunden uppmärksamhet från operativa delen inom företaget 

(Abernethy & Brownell, 1999). Tuomela (2005) förklarar att interaktiv kontroll 

förutsätter att chefer i hög grad är involverad i användandet av dess kontrollsystem 

och en viktig egenskap är att hela organisationen kan använda interaktiva 

kontrollsystem. 

  

Simons et al. (2000) menar att diskussioner relaterat till interaktiva kontrollsystem är 

alltid face-to-face, och involverar chefer direkt. Möten används till brainstorming och 

all möjlig data samlas in för att skapa en uppfattning relaterat till förändrade 

omständigheter. I dessa face-to-face-möten begär ledningen att underordnade 

förklarar oförutsedda förändringar i deras verksamhet och vad de har som förslag på 

action plan. Pressen från ledningen löper genom hela organisationen ner till anställda 

på golvet, detta resulterar i ett gensvar med ny information och lärande som förmedlas 

vidare från golvet upp till ledningen igen. 

  

En definierande egenskap utifrån ett interaktivt synsätt är att budgetanvändningen 

bidrar till konstant utbyte mellan ledningen och mellan-chefer, likväl mellan 

varierande nivåer av ledning mellan enheter. Interaktionen involverar inte bara 

delaktighet mellan anställda och chefer i budgeteringsprocessen, men också en 

pågående dialog mellan organisationens medlemmar till varför avvikelser uppstår, hur 

system eller beteenden kan anpassas eller om vissa handlingar borde tas för att 

korrigera dessa avvikelser. I detta sammanhang fungerar budgeten som en databas 

menar Abernethy och Brownell (1999) och förespråkar då organisatoriskt lärande. 

Chong och Mahama, (2014) studie avsåg att undersöka hur diagnostisk eller interaktiv 

budgetanvändning påverkar gruppers effektivitet. Deras studie visade att en ökad 

interaktiv användning av budget kan motivera till effektivare prestationer. Mer 

specifikt visade studien att en utökning av interaktiv användning av budget i grupper 

är direkt kopplade med ökad gruppeffektivitet vilket indirekt bidra med ökad 

motivation inom gruppen. 
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3.1.7 Tight budget kontroll 

Van der Stede (2001) studie avsåg att framställa en modell vilket fångar strikt 

budgetkontroll. Författaren grundar modellen utifrån tidigare forskning, mer specifikt 

Anthonys och Govindarjan, budgets fem mikroegenskaper, Merchants definition av 

administrativ kontroll samt Simons levers of control.  Van der Stede (2001) förklarar 

att inom tight kontroll-filosofi anses budgetmål som företagets hängivelse vilket utgör 

grunden för anställdas och chefers utvärdering. Inom varje period jämförs prestationer 

med budgeten, detaljerade avvikelser identifieras och diskuteras, och korrigerande 

handlingar tas när budgetmål inte uppfylls. Tight budgetkontroll medför därför stor 

grad involvering från chefen i de dagliga aktiviteterna inom varje affärsenhet, 

eftersom det kräver face-to-face-diskussioner med ansvariga och en nära kunskap om 

enhetens operativa arbete. Van der Stede (2001) påpekar att tight budgetkontroll 

indikerar att både interaktiv- och diagnostisk kontroll förekommer men att det 

grundas i frekvensen från ledningen uppmärksamhet på budgetprestationer. 

 

3.1.8 Detaljhandeln 

Företag inom detaljhandeln måste ständigt granska sin omgivning, i relation till deras 

strategiska inriktning (Walters & Hanrahan, 2000; Harrauer & Schendlitz, 2016). 

Anledningen till att omvärldsanalys är specifikt relevant inom detaljhandeln är dess 

dynamiska och konkurrensutsatta förutsättningar. De dynamiska förutsättningarna kan 

delvis konkretiseras till kundbehov, vilka förändras samt är svårt att förutsäga. 

Kunder till företag inom detaljhandeln är nuförtiden väl informerade, krävande samt 

intoleranta till dålig service (Harrauer & Schendlitz, 2016; Mekraz & Gundala, 2016). 

Vidare kan dynamiken inom industrin även förklaras av den säsongs- och 

väderpåverkan som florerar, där butikschefer har svårigheter att förutse efterfrågan, 

vilket har lett till att planeringshorisonten för detaljhandelsföretag minskat markant 

(Harrauer & Schendlitz, 2016). Detta har påverkat den löpande driften av butiker, 

vilket är ett resultat Harrauer och Schendlitz (2016) finner, genom att butikschefer 

påpekar att ingen vecka är sig lik. Således beskriver Cohanier (2014) att det 

kortsiktiga finansiella fokuset är ett resultat av dynamiken inom detaljhandeln i 

kombination med aktieägares krav på finansiella mätningar och resultat. Författaren 

förklarar att som en konsekvens är det ett större fokus på kortsiktiga finansiella 

mätningar inom börsnoterade företag. I samband med detta poängterar Lusch och 

Jaworski (1991) svårigheten att finna någon logisk funktion, där en given input 
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kommer generera en förutsägbar output. Vidare menar även Lusch och Jaworski 

(1991) att detta beror på den externa omgivningen, vilken är högst svårkontrollerad 

inom detaljhandeln.  

 

Walters och Hanrahan (2000) har identifierat kritiska framgångsfaktorer (KFF) inom 

detaljhandeln samt beskrivit dessa utifrån marknadsförutsättningar. Författarna menar 

att kritiska framgångsfaktorer inom en industri varierar mellan olika marknader. 

Genom att se till två olika frågeställningar möjliggörs identifiering av KFF för en 

specifik marknad. Den första frågan är relaterad till efterfrågan samtidigt som den 

andra frågan berör konkurrens, vilka kan formuleras som följande: 

 

- Vad efterfrågar kunderna på marknaden? 

 

- Hur överlever ett företag på marknaden?  

 

Walters och Hanrahan (2000) besvarar dessa frågor i relation till stormarknader inom 

detaljhandeln och förklarar att kunder efterfrågar låga priser, lämplig placering samt 

stort utbud av produkter. Författarna förklarar vidare att det är vitalt för 

stormarknadskedjor att placera sig på lokala folktäta upptagningsområden samtidigt 

som priskonkurrens är en viktig aspekt. Som en följd är förhandlingskraft gentemot 

leverantörer en viktig aspekt för att överleva som stormarknadskedja.  

 

Dessa förutsättningar leder till ett antal kritiska framgångsfaktorer för 

stormarknadskedjor inom detaljhandeln, vilka är följande; operationell effektivitet; 

stora inköpsvolymer för att maximera förhandlingskraften gentemot leverantörer; 

brett utbud av produkter; butiksallokering vid stora köpområden som är lättillgängliga 

samt erbjuder enkla parkeringsmöjligheter (Walters & Hanrahan, 2000). På ett mer 

övergripande plan beskriver Thomas, Gable och Dickinson (1999) att 

detaljhandelsföretagens KFF är professionellt ledarskap med entreprenöranda, 

dominant marknadsposition, lönsamma butiksplaceringar samt väl anpassade 

informationssystem.  
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3.1.9 Ekonomistyrning inom detaljhandeln 

Sandino (2007) undersöker vilken typ av kontrollsystem detaljhandelsföretag initialt 

implementerar och utgår från fyra kategorier av kontrollsystem, fundamentalt-, 

kostnads-, intäkts- och riskkontrollsystem. Kategoriseringen är baserad på vad 

kontrollsystemen syftar till att uppfylla och kan vidare delas in i individuella 

styrmedel, likt budget och KPI, etc. Sandino (2007) identifierade 20 stycken 

individuella styrmedel som används inom detaljhandeln, vilka framställdes genom att 

studera 97 olika företag (Se Figur 3.2). Tabellen är därefter utformad i enlighet med 

Malmi och Brown (2008) klassificering av kontrollsystem för att skildra de olika 

klassernas relevans inom detaljhandeln.  

 

(Källa Malmi and Brown, 2008; Sandino, 2007) 

 

Figur 3.2 Styrmedel inom detaljhandeln  

 

Cohanier (2014) studerar styrmedel och kontrollsystem inom detaljhandeln och finner 

i studien att finansiella nyckeltal är det mest använda samt framgångsrika styrmedlet. 

Lusch och Jaworski (1991) behandlar även nyckeltal och ekonomistyrning i deras 

studie, vilken också resulterar i ett framstående finansiellt fokus inom den löpande 

driften av butiker. Dock hävdar författarna att det finns ett behov av mer informell 

styrning, i form av inre motivation och social motivation, eftersom de anser att det 

finansiella fokuset är inkomplett. Lusch och Jaworski (1991) förklarar vidare att det är 

av stor vikt att feedback förmedlas, relaterad till de finansiella nyckeltalen, till 

butikschefer för att möjliggöra styrning mot högre lönsamhet. För att på ett kärnfullt 
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sätt sammanfatta Lusch och Jaworskis (1991) studie, finner de att användandet av 

icke-adekvata nyckeltal har en negativ effekt på managers då det ofta leder till 

överflöd av information, samt stress. Denna syn styrks av Mekraz och Gundala (2016) 

som vidare poängterar att humankapital är en allt viktigare aspekt inom detaljhandeln, 

vilket är en följd av den dynamiska samt osäkra omgivning detaljhandeln förutsätter. 

Författarna förklarar att ledarskapsförmåga leder till ökad prestation inom butiker 

eftersom att ledarskapsförmåga påverkar omsättningen av anställda, vilket i sin tur är 

korrelerat med kundservice. Genom att bibehålla personal minskar även risken för 

stöld samtidigt som kundservicen ökar och dessa två variabler har en positiv effekt på 

lönsamheten inom butikerna. Mekraz och Gundalas (2016) resonemang förtydligas av 

Lusch och Jaworski (1991) som hävdar att det mest framträdande styrmedlet inom 

detaljhandeln är butikschefers egna driv (motivation) att uppnå mål. Vidare beskriver 

Lusch och Jaworski (1991) att företagskultur är en viktig kontrollmekanism inom 

detaljhandeln. Därför hävdar även författarna att detaljhandeln är i lika stort behov av 

dess stereotypa formella styrning, som informell styrning. Cohanier (2014) styrker 

betydelsen av att ha en kombination av informella- samt formella kontrollsystem med 

hänsyn till företagskulturens influens inom detaljhandeln, vilken främjar involvering, 

engagemang och motivation. Detta bygger vidare på argumentet att det inte finns 

någon tydlig och logisk funktion för hur resultat genereras inom detaljhandeln och det 

därför behövs informell styrning likt, kulturell- social- och självuppfyllande kontroll 

(Lusch & Jaworski, 1991). 

 

3.1.10 IT-system som en förutsättning för ekonomistyrning i detaljhandeln 

För att implementera kontroll och besvara komplexa frågor gällande strategi och drift 

inom detaljhandeln är omfattande IT-system en nödvändig förutsättning (Bharat, 

2000). Författaren menar att det är av stor vikt att ha integrerade IT-system, vilka 

fångar information relaterade till interna aspekter, kunder, leverantörer samt andra 

externa parter. En ytterligare trend relaterad till IT-system inom detaljhandeln är 

vikten av analytiska verktyg som kan skildra kritisk och handlingsbar information 

som ligger till grund för beslut. Bharat (2000) beskriver vikten av att ha ett integrerat 

IT-system inom detaljhandeln som ovärderligt. All data som insamlas kan exempelvis 

användas till att analysera tillväxt, försäljning per butik, avdelning och segment, 

butikers prestationer etc.  Sammanfattningsvis är ett omfattande informationssystem 
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nödvändigt för att implementera de kontrollsystem som är prominenta inom 

detaljhandeln (Cohanier, 2014), vilka kommer att behandlas nedan.  

 

3.1.11 Key performance indicators (KPI) inom detaljhandeln 

Ozcan och Tuysuz (2016) menar att nyckeltal bör användas för att utvärdera 

prestationer inom detaljhandeln, med avsikt att skildra användandet och effektiviteten 

av resurser samt tillgångar. Nyckeltal är väl använt inom detaljhandeln eftersom de 

främjar jämförelse mellan butiker inom butikskedjor, vilket kan leda till 

konkurrensfördelar (Thomas et al., 1998; Ozcan & Tuysuz, 2016). Harrauer och 

Schendlitz (2016) fokuserar på extern påverkan inom industrin och menar att i 

decentraliserade organisationer, vilket kännetecknar detaljhandeln, är nyckeltal i 

behov av flexibilitet som en följd av branschens föränderliga omgivning. Författarna 

förklarar vidare att, trots behovet av flexibilitet, krävs även standardisering av 

nyckeltal för att uppnå butiksmål, vilka ligger i linje med företagets strategi. 

Standardiseringen av nyckeltal underlättar även beslutsfattandet samtidigt som det 

främjar målsättningar och utvärdering inom detaljhandeln (Cohanier, 2014).  

Nyckeltal i standardiserad form har även fördelen att främja jämförelse mellan butiker 

(Harrauer & Schendlitz, 2016), vilket är ett av de mest framträdande 

användningsområdena för nyckeltal inom den löpande styrningen av butiker (Thomas 

et al., 1998).   

 

Cohanier (2014) belyser detaljhandelns finansiella fokus, vilket är en följd av butikers 

skiljande prestationer samt branschens föränderliga omgivning och poängterar ett 

starkt fokus på kortsiktiga, finansiella nyckeltal i den löpande styrningen. Detta 

kortsiktiga och finansiella fokus förklaras ytterligare av detaljhandelns dagliga drift i 

kombination med avkastningskrav från aktieägare, vilket genomsyrar utformningen 

av nyckeltalen. Som en följd av fokusering på den dagliga driften, branschens 

föränderliga omgivning, krav från aktieägare samt detaljhandelns höga konkurrens, 

resulterar Cohaniers (2014) studie i att icke-finansiella nyckeltal inte används i lika 

hög utsträckning som finansiella nyckeltal. Dock finner författaren att det finns ett 

behov av att komplettera de finansiella mätningarna med informell styrning. De icke-

finansiella nyckeltalens användning påvisas även av Harrauer och Schendlitz (2016) 

som mindre prioriterade, vilket förklaras av externa faktorers påverkan samt brist på 

resurser. Thomas et al. (1999) är också kritiska till de finansiella nyckeltalens 
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prominens och deras studie tar ett balance score card perspektiv, där de framställer 

kompletterande icke-finansiella nyckeltal. Författarna menar att i den komplexa 

omgivningen som detaljhandelsföretag befinner sig i, behövs icke-finansiella 

nyckeltal för att förstå hur och varför man uppnår finansiella resultat.  

 

Nyckeltal för att mäta prestationer och lönsamhet inom detaljhandeln, mer precist 

butiker, har som ovan synes, behandlats i tidigare studier (Lusch & Jaworski, 1991; 

Thomas et al., 1998; Thomas, Gable & Dickinsson, 1999; Cohanier, 2014; Harrauer 

& Schendlitz, 2016; Ozcan & Tuysuz, 2016). I Ozcan och Tuysuz (2016) studie 

gjordes en sammanställning av universella samt de mest förekommande KPI inom 

detaljhandeln, vilket var baserat på en genomgång av tidigare forskning samt input 

från högt uppsatta chefer inom detaljhandeln. Nyckeltalen för utvärdering av butiker 

sammanställs i Tabell 3.1 och har kompletterats med andra studiers perspektiv, för att 

ge en överblick av tidigare forskning relaterat till KPI inom detaljhandeln. Vidare 

skildrar Tabell 3.1 en sammanställning av de operationella prestationsmått som 

förekommer inom detaljhandeln, vilka kategoriserats på en övergripande nivå för att 

påvisa de huvudsakliga mätområdena.  

 

 

Tabell 3.1 Framstående nyckeltal och prestationsmått inom detaljhandeln  

 

Gross margin return on investment (GMROI) skildrar (omsättning - kostnad av sålda 

varor) / genomsnittlig lagerhållningskostnad. Fördelen med måttet är att det kan 
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användas på flera nivåer, butiker, avdelningar, produktkategorier, vilket ger en bra 

indikation på effektivitet eftersom det inkluderar lagringskostnad (Ozcan & Tuysuz, 

2016). Thomas et al. (1999) beskriver GMROI som ett av de viktigaste nyckeltalen 

inom detaljhandeln eftersom det inkluderar två vitala variabler för detaljhandeln, 

bruttomarginal och lagringskostnad. 

 

Average sales per square foot är ett produktivitetsmått som indikerar produktiviteten i 

relation till butiksytan där ett högt värde visar på bättre prestation i en butik. Inventory 

turnover rate avser att belysa hur många gånger på ett år en butik omsätter sitt lager 

med avsikt att mäta lagerhållningens effektivitet. Stock-out rate kan beräknas genom 

att dividera det faktiska antalet produkter i butik med totala antalet produkter i 

utbudet. Detta KPI är vitalt inom detaljhandeln menar Ozcan och Tuysuz (2016) då 

det är starkt kopplat till kundtillfredsställelse samt att det förebygger förlorad 

försäljning.  

 

Traffic conversion rate används för att utvärdera de anställda försäljarna i butiken 

genom att det indikerar antalet transaktioner (köp) gjorda i relation till antalet 

personer som besökt butiken. Inventory shrinkage rate indikerar förlorad försäljning 

relaterad till svinn samt inkurans av varor. Mer specifikt skildrar det svinn och 

inkurans inom butiker genom att dividera fysisk lagerhållning med registrerad 

lagerhållning. Syftet med måttet är att mäta effektivitet i den löpande verksamheten 

av butiker, vilket kontrollerar samtliga anställda inom butiken.  

 

Employee turnover rate skildrar omsättningen på personal och kan vara svårt att säga 

vad som är positivt eller negativt (Ozcan & Tuysuz, 2016). De negativa aspekterna 

med en hög omsättning på personal är ökade kostnader i form av upplärning, 

administrativt arbete, kulturella effekter etc. De kulturella negativa effekterna 

specificeras av Bell, Mengüc och Widing (2010) som poängterar att omsättning av 

anställda minskar effektiviteten operationellt och i organisatoriskt lärande. Samtidigt 

förklarar författarna att det är nödvändigt med nytänkande som en högre omsättning 

av personal främjar. Syftet med att använda nyckeltalet är att utvärdera hur anställda 

trivs på jobbet, effektivitet i intern marknadsföring, upplärningskvalité samt 

anställningsprocessen (Thomas, Gable & Dickinson, 1999). Complaint rate syftar till 

att mäta kundnöjdhet genom att dividera antalet klagomål med antalet transaktioner 

för att kunna kontrollera kundservicen. Customer retention rate är också ett mått för 
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att utvärdera kundnöjdhet genom att se till antalet bibehållna kunder. Average 

transaction value är ett framträdande KPI för att mäta effektiviteten i försäljningen 

för butiker. Nyckeltalet mäts under en period för att se hur mycket den genomsnittliga 

transaktionen förändras under mätperioden (Ozcan & Tuysuz, 2016). Same store sales 

är det nyckeltal som Cohanier (2014) anser vara det huvudsakliga nyckeltalet för att 

mäta butikers lönsamhet. Nyckeltalet ser till försäljningsutvecklingen hos butiker som 

varit öppna minst ett år, vilket kan jämföras med butiker inom organisationen samt 

konkurrenter. Författaren menar att Same store sales betydelsefullhet är ett resultat av 

den snabba tillväxten av nya butiker inom detaljhandeln, vilket har inneburit 

kannibalism mellan butiker. Som en följd av trenden har företag prioriterat etablerade 

butikers försäljningstillväxt över året istället för försäljningstillväxt som ett resultat av 

expansion. Genom att använda Same store sales skildras således lönsamheten för 

individuella butiker och det är viktigt att existerande butiker har en tillväxt i 

försäljning eftersom det inte går att öppna butiker i all framtid (Cohanier, 2014). 

Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) beskriver att företag som rapporterar och 

analyserar Same store sales är mer lönsamma. Detta eftersom nyckeltalet ger 

indikation på hur butiker presterar gentemot konkurrenter samtidigt som kannibalism 

mellan butiker påvisas, vilket ger underlag för vidare etableringar.  

 

Effektivitet har varit ett viktigt ämne inom detaljhandeln och därför har 

effektivitetsmått som främjar jämförbarhet mellan butiker varit framstående 

prestationsmått inom branschen (Thomas et al., 1998; Lusch & Jaworski, 1991). Dock 

finns det problematiska aspekter relaterade till att utvärdera butikers effektivitet. 

Först, måste relevanta skillnader mellan butiker tas i anspråk eftersom exempelvis 

lokalisering, tillgång på arbetskraft och konkurrenssituation kan påverka 

effektiviteten, vilket kan ge en missvisande bild (Kumar & Karande, 2000). 

Sekundärt, måste det även tydligt definieras, vilka resurser, personal (specifikt chefer) 

har tillgång till samt kan göra skillnad med, för att ge en rättvisande bild av 

effektivitet mellan butiker (Thomas et al., 1998). Vidare är det vitalt att se till bästa 

arbetssätt och förmedla dessa till sämre- alternativt nyetablerade butiker för att bidra 

med samma förutsättningar. Mer än ett utfall bör dessutom beaktas eftersom butiker 

generellt sett ansvarar för flertalet prestationsmått som dessutom är motstridiga 

varandra. Thomas et al. (1998) menar att detaljhandelsföretag måste uppnå en balans 

så att ett prestationsmått inte styr hela utvärderingsprocessen. I samband med 

mätningar finner Cohanier (2014) i sin studie att effektiviteten kan höjas genom 
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implementeringen av bonussystem som är kopplade till finansiella mått. Författaren 

undersöker ett av Nordamerikas största detaljhandelsföretag som förklarar att bonus 

är ett måste som en följd av det finansiella fokus som florerar inom detaljhandeln.  

 

3.1.12 Informell styrning inom detaljhandeln 

Självuppfyllande-, social- och kulturell kontroll är viktigt inom detaljhandeln med 

hänsyn till komplexiteten att finna vad som genererar högre försäljning. Eftersom 

detaljhandeln är svårkontrollerad och det inte finns specificerade processer för att 

uppnå lönsamhet behöver fokuset på output kompletteras med informella 

kontrollmedel för att skapa en orsak- och verkan förståelse. Resonemanget ligger i 

linje med contingency theory, som hävdar att inom marknader med hög konkurrens, 

likt detaljhandeln, tenderar företag att fokusera på output-orienterad kontroll. Dock 

menar även teorin att när det inte existerar en utstakad process som leder till högre 

försäljning, tenderar företag att tillta mer informell kontroll, likt självuppfyllande-, 

social- och kulturell kontroll (Lusch & Jaworski, 1991).  

 

Självuppfyllande kontroll definieras som etableringen av personliga objektiv och 

kontroll av dess uppnående samt anpassning vid avvikelse. Vidare har 

självuppfyllande kontroll en stark anknytning till inre motivation, vilket definieras 

som den grad en anställd är motiverad att prestera tack vare subjektiva belöningar 

eller känslor hen förväntar sig som ett resultat av att prestera väl. Lusch och Jaworski 

(1991) menar att inre motivation är den drivkraft som leder till självuppfyllande 

kontroll. Den sociala omgivningen har också en inverkan på butikers prestationer, 

vilket innebär att social kontroll är viktigt. Social kontroll definieras som en 

arbetsenhets etablering av normer/standarder, kontroll av konformitet och en korrekt 

hantering av avvikelser. På ett mer övergripande plan beskriver Lusch och Jaworski 

(1991) social kontroll som de sociala mekanismer och processer som reglerar 

beteendet hos arbetsenheten så att de agerar i enlighet med företagets värderingar och 

normer. Denna typ av kontroll är nödvändig för att implementera arbetsstandarder och 

normer, vilket ska leda till överensstämmelse inom arbetsenheter.  

 

För att relatera till detaljhandeln menar Lusch och Jaworski (1991) att själv-, social 

och kulturell kontroll är nödvändigt för att styra psykologiska- och beteende 

relaterade aspekter hos butikschefer, vilka vidare kommer att influera personalen. 
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Cohanier (2014) studie påvisar att en viktig kulturell aspekt inom detaljhandeln är 

transparensen med prestationsmätningar och siffror eftersom det bidrar till motivation 

genom involvering av de anställda. Således hävdar författaren att öppenheten med 

siffror på alla nivåer har en positiv påverkan på butikers prestationer. Lusch och 

Jaworski (1991) beskriver dock att det starka fokuset kring output-kontroll och 

finansiella mått kan leda till en högre stress för butikschefer och det kan således 

innebära att den inre motivationen påverkas negativt. Likaså kan även det finansiella 

fokuset påverka den sociala kontrollen genom stress, vilket kan få negativa effekter på 

den sociala miljön inom butiker. Med hänsyn till detta belyser Cohanier (2014) att de 

finansiella mätningarna som implementeras måste accepteras av personalen på alla 

nivåer inom organisationen, i kombination med att skapa förståelse för mätningarna. 

Därför anser författaren att de finansiella mätningarna är prominenta inom 

detaljhandeln eftersom de är holistiska samt enkla att förstå på alla nivåer inom 

organisationen.  

 

Sammanfattningsvis är det vitalt att ha kontrollsystem som är i harmoni med de 

kulturella-, sociala- och självuppfyllande kontrollerna för att uppnå en god 

verksamhetsstyrning (Lusch & Jaworski, 1991). Resonemanget styrks av Cohanier 

(2014) som förklarar att det innebär även att butikschefer inte enbart bör fokusera på 

output-relaterade kontrollsystem eftersom det är lika viktigt att uppnå en balans med 

de informella kontrollsystemen. Dock finns det en risk att för informell styrning leder 

till ett för familjärt beteende i relation till anställda och chefer, vilket kan ha negativa 

influenser (Lusch & Jaworski, 1991). Fraser och Zarkada-fraser (2000) poängterar 

också att kontrollsystem inom detaljhandeln kan vara stelbenta och förtydligar 

innebörden av att ha managers som förstår och accepterar det 

prestationsmätningssystem som finns i organisationen. Författarna menar att 

butikschefer är en oundviklig länk mellan butiksanställdas prestationer och 

organisationens prestationer som helhet. Det är därför viktigt för butikschefer att 

erhålla feedback från högre nivåer, relaterat till de prestationsmått och nyckeltal som 

mäts, vilket också gäller nedåt i organisationsnivåerna (Fraser & Zarkada-fraser, 

2000). Lusch och Jaworski (1991) styrker detta genom att poängtera att feedback är 

den viktigaste aspekten vid användning av output-orienterade kontrollsystem. Dock är 

det viktigt att butikschefer får den utbildning och support som behövs för att förstå 

hur och varför kontrollsystemen fungerar respektive finns, vilket inkluderar syftet 
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med utvärderingen av butikschefernas prestationer (Thomas et al., 1999; Fraser & 

Zarkada-fraser, 2000).  

 

3.1.13 Anställdas egenskaper och kompetens 

Det initiala steget för att uppnå väl presterande butiker ligger dock i rekryteringsfasen 

enligt Fraser och Zarkada-fraser (2000), som förklarar att optimala rekryteringsbeslut 

kan spara stora kostnader relaterat till utbildning och rekrytering. Det är därför av 

relevans att bibehålla personal och befordra rätt folk till rätt positioner. Detta styrks 

av Thomas et al. (1999) som påpekar att genom bibehållande av butikspersonal och 

butikschefer ökar det organisatoriska lärandet som i sin tur leder till förbättrade 

prestationer och värdeskapande. Vidare främjar även erfarna och långsiktigt 

motiverade varuhuschefer bibehållande av företagskultur (Thomas et al., 1999).  

Motsatsvis får en hög omsättning av personal negativa på företagskultur, kostnader 

och organisatoriskt lärande (Bell, Mengüc och Widing, 2010; Thomas et al., 1999). 

Fraser och Zarkada-fraser (2000) förklarar därför att ett utvärderingssystem är 

nödvändigt vid både extern- och intern rekrytering av butikschefer men även för 

högre positioner.  

 

Thomas et al. (1999) förklarar hur en lämplig företagskultur leder till en högre 

attraktion av folk med adekvat kompetens samt de färdigheter som behövs för att leda 

folk i detaljhandeln. De förmågor och färdigheter chefer inom detaljhandeln bör 

besitta är självständighet och självsäkerhet, ledarskap och samarbete, planering och 

organisering, analytisk förmåga och problemlösning samt färdigheten att influera och 

motivera personal (Fraser & Zarkada-fraser, 2000). Detta styrks till viss del av 

Mekraz och Gundala (2016) som studerar ledarskapsförmåga inom detaljhandeln och 

finner att chefer som kan inspirera och motivera personal, presterar bättre. Samtidigt 

är ideal influens i form av karisma nödvändigt för att skapa förtroende, 

målmedvetenhet och respekt hos de anställda. Vidare förklarar Lusch och Jaworski 

(1991) att autonomi relaterat till butikschefers arbetsförhållanden är betydelsefullt för 

att främja den inre motivationen, vilket är en viktig del i den självuppfyllande 

kontrollen. Sammanfattningsvis är personalomsättning en problematisk aspekt inom 

detaljhandeln, vilket kan kontrolleras genom de informella kontrollerna som 

behandlats ovan (Lusch & Jaworski, 1991).  
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3.1.14 Lager och supply chain management inom detaljhandeln 

Generellt inom detaljhandeln finner företag 60-80% av sina tillgångar i lagret och det 

är därför av stor vikt att ha kunskap om hur dessa lagertillgångar genererar värde 

(Cohanier, 2014). Vidare förklarar Corstjens och Doyle (1981) att ett förekommande 

problem inom detaljhandeln är fördelningen av förvaringsytor som generellt är 

sparsamma eftersom butiker ofta har ett brett produktsortiment med konkurrerande 

produkter. Fördelning av lagringsytor påverkar lönsamheten inom butiker genom 

efterfrågan samt kostnader för att hantera och hålla lager av produkter. 

Detaljhandelsföretag söker den optimala fördelningen av lagerytor för att maximera 

lönsamhet, vilket är ett komplext beslut med hänsyn till att produkter har varierande 

vinstmarginaler och utrymme-elasticitet. Utrymme-elasticitet avser den påverkan en 

ökning eller minskning av lagringsyta en produkt erhåller får på försäljningen. Vidare 

uppstår det även komplexitet relaterat till kostnader eftersom produkter har varierande 

inköps-, hanterings-, och ej-i-lager kostnader. Exempelvis riskerar en produkt med 

liten tilldelad lageryta, att ta slut och inte finnas till förfogande till kunder samtidigt 

som påfyllningsfrekvensen ökar (Corstjens & Doyle, 1981).  

 

Walter och Hanrahan (2000) förklarar vidare att supply chain management är en vital 

aspekt inom detaljhandeln eftersom det kan leda till avgörande konkurrensfördelar. 

Den interna delen av logistikkedjan inkluderar höga kostnader relaterat till inköp och 

lagerhantering, men erbjuder också en hög potential för kostnadsbesparingar. Den 

externa delen av försörjningskedjan innefattar leverantörer och relationen till dessa. 

Vidare menar Walter och Hanrahan (2000) att genom ett fokus på helheten, internt 

och externt, kan företag uppnå två potentiella fördelar. Den första fördelen avser 

skalfördelar genom hantering av leverantörer och inköpsvolymer, medan den andra är 

relaterad till förbättrad kontroll av påfyllnadsprocessen. Ett detaljhandelsföretag med 

ett exklusivt utbud i form av stort urval av produkter och tillgänglighet kan snabbt bli 

olönsamt vid avsaknaden av kontroll i försörjningskedjan. Med hänsyn till produkter 

och produktstrategier inom detaljhandeln påpekar Walters och Hanrahan (2000) att 

IT-systemets utformning bör känna igen beslutsprocessen av de implementerade 

aktiviteterna. Mer specifikt bör systemet spåra försäljningen med avsikten att initiera 

påfyllning genom hela systemet, både för detaljhandelsföretaget och leverantören. IT-

systemet bör även hålla koll på kundernas köpmönster. 
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Fernie, Sparks och Mckinnon (2010) beskriver trender inom detaljhandeln vilka lett 

till förbättringar i kontroll samt kostnader. Genom att inkludera ett distributionslager 

där varor flödar igenom samtidigt som investeringar i IT-system görs, upplever 

detaljhandelsföretag förbättrad kontroll samt kostnadsreduceringar. 

Distributionscenter leder även till möjligheten att använda primär och sekundär 

distribution, vilket detaljhandelsföretag utnyttjar genom att integrera dessa två och 

således förbättra produktiviteten relaterad till omsättningstillgångar. Vidare har 

implementeringen av Quick response (QR) reducerat lagerhållning genom förkortade 

ledtider och användandet av mer frekventa leveranser av mindre volymer. Detta 

förutsätter även implementering av IT-system likt point of sales (POS) och Electronic 

data interchange, vilka bidrar till en försäljningsbaserad beställning. Slutligen 

poängterar Fernie, Sparks och McKinnon (2010) omvänd logistik som en metod för 

att bespara miljön samt kostnader genom återanvändning av godsbehållare.  

3.2 Etableringsstrategi och etableringsbeslut 
 

3.2.1 Geografiskt läge av butiker 

Det finns flertalet faktorer som påverkar lönsamheten hos en butik men läget är en av 

de mest kritiska faktorerna för att en butik ska bli lönsam (Akalin, Turhan & Sahin, 

2016; Turhan Akalin & Zehir, 2013). Akalin, Turhan och Sahin (2016) och Roig-

Tierno et al. (2013) poängterar vikten av rätt läge med hänsyn till de strategiska 

implikationer detta får för firman som helhet eftersom det är en långsiktig investering 

när butiken väl har etablerats. En malplacerad butik får inte bara negativa finansiella 

konsekvenser utan riskerar även att påverka organisationens image. Turhan Akalin 

och Zehir (2013) menar att en liten skillnad i läge kan ha en signifikant påverkan på 

lönsamhet och tagna marknadsandelar. Med bakgrund till detta påpekar Roig-Tierno 

et al. (2013) betydelsen av att utföra en solid analys över möjliga geografiska lägen 

för nya butiksetableringar.  

 

3.2.2 Ekonomisk geografi inom den svenska detaljhandeln 

Waxell (2014) beskriver den svenska detaljhandeln och dess förändring under senare 

år som ett paradigmskifte där detaljhandlare och således konsumenter har rört sig från 

innerstaden till handelsområden i högre utsträckning. Två stycken förklaringar till 

detta skifte är anglosaxisk influens samtidigt som transnationella företag (TNC) har 

tagit sig in på den svenska marknaden, likt Media Markt, Plantagen XXL etc. En 
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ytterligare förklaring till förändringen inom den svenska detaljhandeln är de ökade 

möjligheter relaterade till butiksformat. Under 80-talet menar Waxell (2014) att det 

skedde en snabb tillväxt samt expansion inom detaljhandeln, vilket ledde till fusioner 

av detaljhandelsföretag. Dessa detaljhandelsföretag vart således enorma och likaså 

dess butiker, vilka tenderar att placera sig utanför innerstaden.  

 

Med hänsyn till den risken som finns med att slå sig in på en ny marknad, i form av 

nyetablering av butiker och den låsta kostnaden som följer, tenderar TNC’s att 

etablera sig på handelsplatser där det nyligen har skett etableringsaktivitet. 

Anledningen till detta är att handelsplatsen växer och genererar således avkastning 

samtidigt som den låsta kostnaden inte är lika riskfylld i dessa områden. Följden av 

denna etableringsstrategi är kluster av detaljhandelsföretag inom samma 

handelsområde där flertalet av de större aktörerna återfinns (Waxell, 2014).  

 

En ytterligare nyckelaspekt, relaterat till marknadsstrategi inom detaljhandeln, är 

antalet existerande butiker en butikskedja har för att nå ut till sina kunder (Srinivasan, 

Sridhar, Narayanan och Sihi, 2013). Detaljhandelskedjor hanterar beslut om 

nyetableringar- och stängningar av butiker vilket har olika strategiska implikationer 

för organisationens prestationer. Tidigare studier har påvisat att antalet butiker 

påverkar detaljhandelskedjors prestationer i form av försäljning och 

marknadspenetration. Antalet butiker påverkar även kundernas intryck av 

detaljhandelsföretag, vilket i sin tur influerar efterfrågan på produkter (Srinivasan et 

al., 2013). Expansion inom detaljhandeln är ett ledande sätt för att uppnå skalfördelar 

och utveckla extraordinära förmågor som kan stärka företagets position i den 

konkurrensutsatta och dynamiska branschen. Vitalt blir därför företagets 

expansionsstrategi som kan påverka lönsamheten på lång sikt, både negativt, genom 

kannibalism mellan butiker, och positivt genom ökade marknadsandelar i 

kombination med högre avkastning (Li, 2011).  

 

3.2.3 Utvärdering av geografiskt läge 

Som ett fundamentalt kriterie för att etablera butiker är användningen av 

prestationsmått inom detaljhandeln, eftersom det lönsammaste läget ska väljas och det 

således behövs en förståelse för butikers prestationer (Turhan Akalin & Zehir, 2013). 

Genom användning av flera finansiella mätningar (försäljning, lönsamhet, 
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marknadsandelar, marknadspenetration etc.) i existerande butiker, underlättas beslutet 

om vart man bör etablera, eftersom dessa parametrar bidrar till en träffsäkrare 

förutsägelse av hur nyetablerade butiker kommer att prestera samt vilka faktorer som 

påverkar prestationerna (Turhan Akalin & Zehir, 2013). Roig-Tierno et al. (2013) 

förstärker denna argumentation genom att poängtera vikten av att göra en djupgående 

analys av potentiella platser för nyetablering av butiker. Författarna menar att det 

finns två nyckelaspekter att ta hänsyn till i planeringsfasen, geografisk konkurrens 

och geografisk efterfrågan. Geografisk efterfrågan definieras som platsen för 

kunderna som köper en produkt eller tjänst på en specifik marknad. Geografisk 

konkurrens definieras som konkurrenters läge och en skildring av deras 

handelsområden inom en specifik marknad. Vidare kan handelsområde definieras som 

det geografiska området en detaljhandlare attraherar kunder och har försäljning under 

en viss period. Dessa två parametrar är gynnsamma att kombinera för att finna 

potentiella lägen för nyetablering av butiker. Dock är beslutet om etablering av 

butiker mer komplext än att enbart identifiera möjliga platser eftersom den mest 

lämpliga platsen måste väljas. Roig-Tierno et al. (2013) framställde en 

utvärderingsmodell i sin studie, vilken skildrar olika kriterier som kommer att påverka 

butiksetableringens framgång (se Figur 3.3). 

 

(Källa: Roig-Tierno et al., 2013) 

 

Figur 3.3 Kriterier och beslutsunderlag för etableringsbeslut 

 

Modellen (Figur 3.3) gör en uppdelning i fyra huvudkategorier, anläggning, läge, 

demografi och konkurrens. Dessa huvudkategorier innehåller vidare underkategorier 

som bör mätas och analyseras vid utvärderingen av de potentiella etableringsplatser 
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som identifierats.  Roig-Tierno et al. (2013) testade de olika underkategoriernas 

relevans och betydelse, tillsammans med beslutsfattare för expansion inom 

detaljhandeln, och fick således en score för de olika parametrarna. Studien resulterade 

i att volym av passerande handel var den främsta parametern vid nyetableringsbeslut, 

följt av butikers synlighet, avstånd till konkurrent, potentiell marknad, tillgänglighet 

med bil/gång. Akalin, Turhan och Sahin (2016) gör en liknande studie som utgår från 

samma metod, analytical hierarchy process (AHP), vilken resulterar i att koherent 

målmarknad är den främsta faktorn. Författarna menar att populationsfaktorer är de 

mest betydelsefulla som underlag till beslut om butiksläge följt av konkurrens. I deras 

rangordning av underfaktorer kommer koherent målmarknad först, följt av antalet 

konkurrentbutiker samt mängden pengar konsumenter är villiga att spendera på 

företagets produkter. 

  

3.2.3.1 Demografiska faktorer 

Turhan Akalin och Zehir (2013) finner liknande nyckelfaktorer i sin studie men 

benämner de som demografisk struktur, ekonomiska faktorer, konkurrens, 

mättnadsnivå, butikskaraktär och magnetism. Vidare poängterar Turhan Akalin och 

Zehir (2013) demografisk struktur som den viktigaste faktorn att analysera vid beslut 

om nyetablering av butiker. Författarna förklarar att den demografiska strukturen ger 

en förståelse för hur platsen lämpar sig relaterat till detaljhandlarens målgrupp och är 

därmed vitalt eftersom kunders köpbeteenden är svåra att förändra. Waxell (2014) 

påpekar även demografi som en viktig aspekt i detaljhandlarnas val av nyetableringar 

eftersom valmöjligheterna influeras av populationens storlek samt mobilitet. Detta 

innebär att populationen i det utvalda området bör analyseras utifrån specifika 

parametrar likt storlek, tillväxt, täthet, antal hushåll, storlek på hushåll, ålder, 

utbildning, avstånd till området samt samhällsklass. Detta tillsammans med 

köpbeteenden skildrar karaktären av populationen, vilket är viktigt vid beslut om 

nyetablering av butiker (Turhan Akalin & Zehir, 2013).  

 

3.2.3.2 Ekonomiska faktorer 

I kombination med demografisk struktur bör även ekonomiska faktorer inkluderas i 

utvärderingen av potentiella butiksplatser (Turhan Akalin & Zehir, 2013). Detta 

eftersom ekonomiska egenskaper hos en population är närmast relaterat till total 

säljpotential för ett geografiskt område och kommer således ge bäst underlag för 
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estimering av lönsamhet, marknadsandelar, priskänslighet samt kundstöd. 

Ekonomiska parametrar som Turhan Akalin och Zehir (2013) poängterar som 

betydelsefulla är relaterade till, inkomst och förmögenhet inom det geografiska 

området. Mer i detalj benämns hushållens inkomst, inkomstfördelning, antal fordon 

per hushåll, pengar som spenderas i butiker etc. Denna typ av information ger företag 

som planerar att öppna butik i området en bild av förmögenheten och därmed 

mängden pengar som finns att spendera på detaljhandelsprodukter. Dock behövs 

komplementerande information hur mycket populationen är benägen att spendera i 

den specifika butiken. Faktorer som påverkar benägenheten att spendera pengar i den 

specifika butiken är konkurrens, butikens karaktär, mättnadsnivå inom det geografiska 

området samt magnetism i form av andra butiker som drar konsumenter till området 

(Turhan Akalin & Zehir, 2013).  

 

3.2.3.3 Konkurrens- mättnad och magnetism 

Konkurrens inom handelsområdet kan ha negativa följder eftersom det kan te sig i 

både direkt- och indirekt form. Direkt konkurrens avser konkurrens mellan direkt 

konkurrerande företag inom samma bransch och med liknande produkter. Indirekt 

konkurrens innebär konkurrens om konsumenternas pengar eftersom spendering hos 

en detaljhandlare generellt sett innebär mindre konsumtion hos en annan inom samma 

område (Turhan Akalin & Zehir, 2013). Waxell (2014) menar dock att utifrån ett 

efterfrågeperspektiv finns det motiv till kluster av detaljhandlare genom att undvika 

ojämn efterfrågan alternativt att ta sig in på konkurrenters upptagningsområden 

genom att attrahera kunder som söker efter ideala produkter. Turhan Akalin och Zehir 

(2013) diskuterar två ytterligare aspekter relaterade till dessa kluster av 

detaljhandelsföretag (Waxell, 2014), mättnadsnivå och magnetism inom det 

geografiska området. Mättnadsnivå syftar till att undersöka marknadspotentialen för 

en specifik bransch, inom ett handelsområde, genom att se till utbudet och efterfrågan 

av produkter (Turhan Akalin & Zehir, 2013). Utifrån det totala utbudet och den totala 

efterfrågan på en specifik geografisk marknad kan detaljhandelsföretag få förståelse 

för om handelsområdet är mättat eller om det finns ett under- respektive överskott av 

utbud i relation till efterfrågan för en viss bransch. Där ett identifierat underskott av 

utbud erbjuder högre potential än ett område med överskott alternativt mättnad 

(Turhan Akalin & Zehir, 2013). Synen på mättnad står sig dock aningen 

kontroversiellt till det som Waxell (2014) beskriver som kluster av detaljhandlare och 
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Turhan Akalin och Zehir (2013) beskriver som magnetism. Waxell (2014) poängterar 

begreppet handel-föder-handel som en följd av dessa anhopningar av 

detaljhandelsföretag eftersom industrin är beroende av utbud och efterfrågan relaterat 

till handelsplatsen. Mer specifikt avser utbudet i detta sammanhang att det finns ett 

stort utbud av produkter och tjänster inom ett område, vilket i sin tur genererar 

efterfrågan i form av potentiella kunder som rör sig i området. Turhan Akalin och 

Zehir (2013) förklarar detta fenomen som magnetism i form av “magnetbutiker”, 

vilka attraherar kunder till handelsområdet och således leder till fler besökare i 

butiken. Författarna menar att magnetbutiker är av hög relevans vid utvärdering av 

geografiskt läge för nyetablering av butik. Andra incitament relaterade till att placera 

sig i dessa kluster av detaljhandlare är gemensam infrastruktur, arbetskraft samt 

transport- och sökkostnader (Waxell, 2014). Anhopningen av detaljhandelsföretag är 

även påverkat av kommuner och dess strävan efter tillväxt, där kommuner 

tillsammans med aktörer inom detaljhandeln planerar vad och vart nya etablissemang 

kommer att inträffa. 

 

3.2.4 Replikationsstrategi 

Replikationsstrategi har sin grund i internationaliseringsteorin där företag väljer att 

replikera sin affärsmodell för att ta sig in på nya marknader (Dunford, Palmer & 

Benveniste, 2010). Fundamentalt är replikation en tillväxtsstrategi där företag väljer 

att replikera nästan identiska butiksmodeller, vilket inkluderar en kopia av 

organisationens procedurer och förmågor, till nya enheter (Jonsson & Foss, 2009).  

De prominenta fördelarna är igenkänningsfaktor samt ekonomiska skalfördelar 

(Winter & Szulanski, 2001). Jonsson och Foss (2009) menar dock att dessa fördelar 

innebär en trade-off av fördelar relaterade till lokal anpassning. Författarna hävdar att 

detta leder till en konstant avvägning mellan anpassning till den lokala marknaden 

och replikationsnivå. Winter och Szulanski (2001) rekommenderar att företag bör ha 

en fast replikationsmodell medan företag som exempelvis IKEA eftersträvar att 

kombinera fördelar från en fast replikationsmodell med fördelar från lokal anpassning 

(Jonsson & Foss, 2009).  En vital aspekt som diskuteras i replikationsteorin är 

förmågan att överföra kunskap och erfarenhet till nya enheter och marknader 

samtidigt som ny kunskap måste skapas (Dunford, Palmer & Benveniste, 2010; 

Jonsson & Foss, 2009).  
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Winter och Szulanski (2001) menar att replikationsmodellen inte bör revideras efter 

en viss punkt med eftersom det driver kostnader och ineffektivitet, vilket Jonsson och 

Foss (2009) kritiserar med hänsyn till de heterogena förutsättningar expanderande 

företag möter i ett internationellt sammanhang. Dock implicerar Jonsson och Foss 

(2009) att i ett nationellt alternativt homogent sammanhang passar Winters och 

Szulanskis (2001) replication-as-strategy bättre. Denna argumentation väcker således 

frågan om vad företag bör replikera och i vilken utsträckning det bör göras (Jonsson 

& Foss, 2009). I denna fråga menar Winter och Szulanski (2001) att företag bör 

replikera de karaktärsdrag som är replikerbara, genom att se till 

marknadsförutsättningarna, hur dessa egenskaper skapas samt vad som är värdigt att 

replikera. Jonsson och Foss (2009) beskriver delar hos IKEA som är värda att 

replikera, vilka på en övergripande nivå är affärskonceptet, produktutbud, 

prissättning, butiksformat, operativa procedurer och human resource management. 

Författarna lyfter vidare heterogenitet i samband med värdiga egenskaper och menar 

att det i vissa sammanhang inte är möjligt eller värt att replikera vissa egenskaper. 

Dunford, Palmer och Benveniste (2010) beskriver att även fast företag har en bild av 

vilka nyckelegenskaper som är vitala i den initiala replikationsmodellen kommer 

dessa att förändras utefter marknadens- externa förutsättningar. Detta innebär således 

att klarhet uppnås med etableringen av nya enheter och lärdom kan dras från detta, 

vilket i sin tur effektiviserar affärsmodellen. Författarna finner i sin studie att 

nyckeldelarna i affärsmodellen inte identifieras snabbt, utan behöver anpassas och 

finjusteras genom praktiskt utförande. Detta perspektiv är kontroversiellt till Winter 

och Szulanski (2001) som beskriver replikationsstrategin i två faser, utforskande och 

exploatering där det inte längre är värt att finjustera enheter eller affärsmodell. 

Dunner, Palmer och Benveniste (2010) påpekar att replikationsstrategin ska vara en 

mer dynamisk process där utforskande och exploatering har en iterativ relation. 

Tidigare studier inom detaljhandeln har funnit att en fixerad affärsmodell har lett till 

framgång för flertalet företag (Cohanier, 2014), likt H&M, IKEA, McDonalds, med 

flera (Jonsson & Foss, 2009). Som en del i affärsmodellen är även ekonomistyrningen 

replikerad inom detaljhandeln och Cohanier (2014) hävdar att informationssystemen 

är en viktig del att replikera eftersom de möjliggör en standardisering av kontroll, 

vilket främjar enklare beslutsfattande.  
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3.2.5 Konceptuell modell 

Den konceptuella modellen tar sin utgångspunkt i marknadens förutsättningar och 

företagets strategi både när det gäller styrning av verksamheten och etableringsbeslut. 

I strategin sätts årets mål, när det gäller lönsamhet och tillväxt, lönsamhet sker främst 

genom effektiv styrning av varuhus och tillväxt sker primärt genom etablering av nya 

butiker. Utgångspunkten för teoridelen relaterat till styrningen av varuhusen bygger 

kring företagets struktur, ansvarsfördelning och företagetskultur, dessa delar är 

relativt stelbenta vilket innebär att det ofta ser likadant ut över flera år. Modellen 

bygger sedan vidare på de styrmedel och verktyg som används primärt inom 

detaljhandeln. För att kategorisera och skapa en heltäckande bild av styrmedel, 

belyser MCS som paket vilka medel företaget använder för att uppnå en effektiv 

styrning. Som många författare nämner är den främsta anledningen till tillväxt inom 

detaljhandeln etablering av nya varuhus, utgångspunkten för teoriavsnittets andra del 

avser därför att belysa den information som ligger till grund för dessa 

etableringsbeslut. I teoriavsnittet har vi därför behandlat geografiska-, demografiska-, 

ekonomiska-, konkurrent-, magnetism- och mättnadsaspekter. Detta bygger på 

tidigare etableringar och erfarenheter. Med anledning till detta mynnar både styrning 

av varuhus och etablering av nya butiker till replikationsstrategi. Detta då företaget 

replikerar hela företagskonceptet och således utvecklar affärsmodelen utifrån ett 

iterativt användande av replikationsstrategin.  

 

Figur 3.4 Konceptuell modell 
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4 Empiri 

 

Det empiriska kapitlet presenterar resultatet från datainsamlingen. Initialt redovisas 

XXLs organisationsstruktur, målsättningar och strategier för att skapa en 

övergripande bild av hur varför företaget arbetar med ekonomistyrning samt 

etableringsstrategier. Vidare görs en mer djupgående presentation av de styrmedel och 

tankesätt XXL har för att implementera dessa strategier med avsikt att skildra 

kopplingen mellan de befintliga strategierna och ekonomistyrningen inom företaget. 

Kapitlet kommer därefter att behandla XXLs etableringsstrategi och beslutsunderlag 

för etablering, vilket slutligen kopplas till styrningen av verksamheten för att bidra 

med ett holistiskt perspektiv till analyskapitlet.  

 

4.1 Styrning av varuhus 
 

4.1.1 Organisationsstruktur 

Driftchefen beskriver organisationen som relativt liten och det är en del i XXLs 

affärsmodell (Intervju, 2017-02-02). Syftet med att hålla organisationen relativt liten 

är relaterat till balansgången mellan kontroll och kreativitet. Under VD sitter två 

stycken driftchefer med ansvar för norra och södra Sverige, samt fem stycken 

säljchefer med ansvar för de fem olika avdelningarna som är standard i XXLs 

koncept. Dessa fem avdelningar är sport & hälsa, skor, sportkläder, jakt & vildmark 

samt skidor & cykel, vilka även är de avdelningarna som existerar i samtliga XXL 

varuhus. Säljchefernas roll inom XXL är övergripande ansvar för försäljningen 

relaterat till alla varuhus i Sverige och är exempelvis med och planerar kampanjer 

med mer.  Utöver det sitter även marknadsavdelningen under VD vilka är ansvariga 

för marknadsföringen. Figur 4.1 skildrar organisationsstrukturen på en högre nivå 

inom XXL. 
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(Källa Intervju driftchef 2017-02-02) 

 

Figur 4.1 XXLs övergripande organisationsstruktur 

 

Under driftcheferna finns två stycken andra roller, kassakoordinator och 

lagerkoordinator som följs upp av driftcheferna.  Driftchefernas huvudsakliga roll är 

relaterad till driften av varuhusen, vilket innebär att de har ansvar för varuhusens 

prestationer på ett mer övergripande plan än varuhuscheferna. Detta innebär att 

varuhuscheferna rapporterar till driftcheferna med avsikt att kontrollera helheten av 

varuhusen prestationer. Under varuhuscheferna, som är ansvariga för sitt varuhus, har 

XXL en säljledare för varje avdelning, vilka är ansvariga för sin avdelnings 

prestationer och resultat. Varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25) förklarar 

att som varuhuschef ligger ansvaret i totalbudgeten, vilket drivs framåt genom ett 

ägandeskap sett till varje avdelning, där säljledarna rapporterar till varuhuscheferna. 

Det innebär vidare att varuhuscheferna ska fungera mer som ett bollplank för att 

stödja säljledarna och varje avdelning ses som ett varuhus i varuhuset. Säljledarna är 

således en viktig kugge för att uppnå resultat och ansvarar för säljare som ett sista led 

i XXLs organisationsstruktur (Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). 

  

Utöver de fem avdelningarna i varuhusen finns även tre stycken arbetsområden, 

kassa, lager och varupåfyllningsgrupp (VPG). Dessa tre arbetsgrupper har också en 
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viktig del i varuhusens prestationer menar driftchefen (2017-02-02). Således finns det 

en kassaledare, lagerchef och VPG-ledare som ansvarar för personalen inom dessa 

områden samt dess prestationer. Kassaområdet i XXLs varuhus är även en 

försäljningsyta som är viktig för merförsäljning och tillbehör. VPG arbetar 

kontinuerligt med att fylla på varor till samtliga avdelningar och syftar därmed till att 

varuhuset alltid ska vara väl påfyllt och inte ha några tomma ytor. Figur 4.2 

sammanfattar organisationsstrukturen relaterad till drift av varuhusen. 

  

(Källa Intervju driftchef 2017-02-02) 

 

Figur 4.2 XXLs organisationsstruktur driften av varuhus 

 

4.1.2 Målsättning och strategisk planering 
 

”Har man inga mål så vinner man inga strider helt enkelt” 

 (Intervju driftchef, 2017-04-11) 

  

XXLs mål är att bli den ledande distributionskanalen för ett unikt utbud av sport-, 

vildmark- och friluftslivsprodukter till låga priser. För att uppnå detta övergripande 

mål är XXLs strategi att kapitalisera på den förväntade marknadstillväxten inom 

sportdetaljhandeln och förbättra sin konkurrensposition genom utnyttjandet av 

verksamhetens skalbarhet - i form av försörjningskedjan, IT system och 
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butikskoncept. Skalbarheten är en av företagets kritiska faktorer för att implementera 

dessa strategier. Affärsstrategin inkluderar fortsatt butiksetablering på existerande 

marknader; utveckling av nya initiativ för att driva e-handel och multikanalsplattform; 

fortsatt fokus på XXLs kundproposition för att driva like-for-like-tillväxt; fokus på 

kostnader genom värdekedjan samt öka lönsamheten i Sverige och Finland; och 

erövrande av nya marknader genom XXLs existerande kostnads bas samt logistik 

(XXLs årsredovisning, 2015). 

  

Ledningen sätter en målsättning för tillväxt och lönsamhet vart femte år, vilken bryts 

ner till årsbasis i en budget (Driftchef, 2017-04-11). För att uppnå det i Sverige utförs 

det strategiska arbetet, relaterat till existerande varuhus, i årscykler och allting 

grundar sig i den budget och det like-for-like-mål som ledningen sätter och förmedlar 

ut. Budgeten är således facit samt riktlinjen för hela organisationen och ska 

operationalisera den femårsmålsättning som ledningen har satt (Driftchef, 2017-04-

11). Det som budgeteras är omsättning, intjäning, vinstmarginal, total kostnad per 

varuhus och således resultat, ”eftersom i slutändan är det sista raden som är 

väsentlig” (Intervju driftchef, 2017-02-02). För att vidare uppnå budgeten hålls möten 

fem gånger per år med VD, driftchefer och varuhuschefer där man planerar driften för 

att skapa mer och bättre resultat inom varje varuhus. Dessa möten inkluderar 

uppföljning på föregående periods resultat och syftar till att trimma varuhusen så 

mycket det går menar driftchefen (Intervju, 2017-04-11). Mötena kan behandla allt 

från affärssystem, informationsflöden och så vidare, men i slutändan ska vi generera 

pengar på sista raden säger driftchefen (Intervju, 2017-04-11). Mer specifikt görs 

uppföljningen utav budgeten genom att se till Year-to-date (YTD) menar 

varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25). YTD syftar till hur varuhusen ligger 

till gentemot budget, exempelvis om varuhuschefsmötet är i februari görs uppföljning 

utifrån budgeten och utfallet i januari för att hela tiden se att varuhusets försäljning är 

i takt med budgeten. Därför är budgeten det styrverktyg tillsammans med nyckeltal 

som används i högst utsträckning för att styra varuhusen (Intervju driftchef, 2017-04-

11). 

  

De grundläggande målen på strategisk nivå är kommunicerade genom budgeten och 

nyckeltalet like-for-like eftersom XXL hela tiden strävar efter tillväxt i form av 

förbättring gentemot föregående år. Like-for-like skildrar förändringen i omsättning 

från år till år och syftar till att se utvecklingen för varuhus och marknad över tid 
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(Intervju driftchef, 2017-02-02). Budgeten och LFL är anknutna till varandra menar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-11) men förklarar att budgeten är mer relevant för 

säljare medan like-for-like kanske är viktigare för högre nivåer. Ett like-for-like-mål 

sätts för hela Sverige samt för befintliga varuhus. Like-for-like är således det främsta 

nyckeltalet eftersom det ligger i linje med XXLs primära strategi, att ta 

marknadsandelar (Intervju driftchef, 2017-02-02). Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) 

förklarar vidare att ”antingen kan man öppna fler varuhus och ta marknadsandelar 

eller bli bättre på befintliga marknader och äta av de marknadsandelarna”. Det är två 

strategier XXL går hårt på och LFL är förmånligt eftersom det är jämförbart mellan 

varuhusen också, vilket inte går att trixa med säger driftchefen (2017-04-11). När 

LFL-målet är satt för året kan dock justeringar göras med hänsyn till kannibalism 

mellan butikerna, exempelvis om XXL planerar att öppna två nya butiker i 

Stockholmsområdet. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) menar då att man inte kan 

förvänta sig samma tillväxt för varuhusen i det området eftersom de kommer äta på 

XXLs befintliga marknad. 

  

För att förmedla ut målsättningarna för året till varuhusen har varuhuschefen en stor 

roll samtidigt som budgeten och KPI är det främsta styrmedlet. Anledningen till 

budgetens prominenta användning är dess skalbarhet eftersom den kan brytas ner till 

avdelnings-, segment- och produktnivå. Eftersom budgeten bryts ner till varje 

avdelning blir avdelningarna som egna varuhus i varuhuset menar driftchefen (2017-

04-11). Det innebär som säljare att man har en tydlig dagsbudget, månadsbudget och 

årsbudget, vilket XXL jobbar väldigt hårt med att förmedla ut (Intervju, 2017-04-11). 

Varuhuschefen I Barkarby (Intervju, 2017-04-25) instämmer och förtydligar, ”för att 

förmedla målen har varuhuschefen en väldigt viktig roll och det innebär att skapa 

förståelse hela vägen ner till säljarnivå, gällande varför XXL jobbar med- och mot 

målsättningarna”. Detta betyder även att säljledarna är en extremt viktigt del eftersom 

”även fast jag har koll på målen och hur vi ska ta oss dit så kommer jag aldrig ta mig 

dit själv” (Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). En unik och väldigt vital 

aspekt i XXLs styrning är enligt driftchefen (Intervju, 2017-04-11) transparensen med 

försäljningssiffrorna i bolaget. Öppenheten med försäljningssiffrorna ligger i linje 

med XXLs kultur och syftar till att främja jämförelse mellan varuhus samt 

tävlingskultur. Som en följd av detta skapas medvetenhet och delaktighet i de 

målsättningarna som har kommit från ledningen. 
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Utöver budget och LFL sätts även målsättningar för nyckeltalen snittkvitto, hit-rate, 

och PO (Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). Dessa nyckeltal kan ses som 

sekundära mål relaterade till budget och LFL, vilket driftchefen förtydligar ”alla de 

här andra styrverktygen ska ju brytas ned till en pengapåse” (Intervju, 2017-02-02). 

Syftet med målsättningar av dessa nyckeltal är att motivera varuhusen och göra de 

anställda medvetna om hur de ska göra för att uppnå målen, vilket följs upp dagligen 

(Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). Detta innebär att målsättningarna för de 

ovan nämnda nyckeltalen kontinuerligt återkopplas till under året, för att indikera hur 

det går samtidigt som det möjliggör agerande på utfallet samt förbättring. 

  

4.1.3 Budgeten som facit och styrmedel 

  

”Man kan säga att allt kommuniceras ut genom att budgeten blir satt och det är vår 

riktlinje” (Intervju driftchef, 2017-04-11) 

  

Budgeten sätts på ledningsnivå för varje kalenderår och baseras på föregående periods 

utfall relaterat till omsättning, intjäning, vinstmarginal, totala kostnader samt resultat. 

Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) menar att han till viss del kan vara med och 

påverka budgeten men förtydligar att allt är så statistiskt framtaget att en person måste 

ha väldigt goda argument för att kunna påverka den. Med det sagt är personerna som 

är delaktiga vid framställandet och fastställandet av budgeten på ledningsnivå ”och 

den kommunicerar i princip allt” (Intervju driftchef, 2017-04-11). Vidare förmedlas 

budgeten ut en gång per år, under hösten året innan. Detta innebär att för de tre sista 

månaderna på året görs en forecast vilken blir lite mer flexibel eftersom de inte riktigt 

vet hur denna period faktiskt går, menar driftchefen (2017-04-11). Budgetprocessen 

är således en process XXL kollar på att utveckla. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) 

förklarar att ”budgeten byggs nerifrån och upp, det vill säga på sista raden ska vi 

leverera det här resultatet, vilket blir grunden för framställandet av budgeten”. 

Driftchefen beskriver att det byggs som ett hus från grunden genom att de utifrån det 

aspirerade resultatet tar fram en förväntad försäljning samt kostnader. Utifrån 

resultatet som ska levereras sker därefter en finjustering genom att se till vart det finns 

mer kapacitet, alternativt möjlighet till kostnadsreducering, exempelvis om det är 

någon kategori som kan utvecklas osv. 
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Budgeten har en vital roll för styrningen av XXL, dels för att kommunicera ut 

strategiska målsättningar men också för att skapa motivation och drivkraft hos de 

anställda (Intervju driftchef, 2017-02-02). ”Det absolut viktigaste som varuhusen 

rapporterar är sista raden, där vi har alla kostnader och intäkter är ju räknade per 

månad” (Intervju driftchef, 2017-02-02). Eftersom budgeten kan brytas ner till 

segment- och avdelningsnivå samtidigt som den skildrar målsättningar per dag 

används budgeten i hög utsträckning för att benchmarka mellan varuhusen och skapa 

tävling mellan de. Som tillägg ligger även budgeten som grund för det bonussystem 

som XXL använder, och detta är en otrolig motivator för de anställda (Intervju 

driftchef, 2017-04-11). Budgetens skalbarhet är även av betydelse eftersom den gör 

att man hela tiden kan identifiera vart man lyckas och varför man lyckas bättre 

samtidigt som den även skildrar vad som kan förbättras på detaljnivå. Driftchefen 

beskriver att XXL kontinuerligt jobbar med förbättringsfrågor relaterade till olika 

segment och butiker (Intervju, 2017-04-11). 

 

Varuhuschefen i Arninge förklarar att tidigare kunde varuhuscheferna bestämma sin 

egen budget och lägga den månadsvis, samt göra dag för dag planering. Dock kunde 

den egna planerade budgeten bidra till en missvisande rapportering till huvudkontoret. 

Nu följer istället alla varuhus samma budgetplan och därmed samma budgetkurva 

(Intervju, 2017-04-09). Inne i varuhuset är säljledarna ansvariga för avdelningens 

resultat men varuhuschefen sitter på det yttersta ansvaret. Eftersom budgeten är ett så 

pass viktigt styrmedel sker uppföljningen av budget varje dag, om inte avdelningens 

försäljning taktar med budgeten eller om avvikelsen i något KPI, som är kopplat till 

budgeten, är för stor under dagen måste det egentligen ageras direkt menar 

varuhuschefen i Arninge. Vid avvikelse måste därför varuhuschefen göra en 

avvägning om varuhuschefen ska agera och påverka själv eller förmedla denna 

avvikelse till säljledarna för att skapa medvetenhet och förståelse för hur säljledaren 

och avdelningen kan påverka utfallet. Varuhuschefen i Arninge berättar ”det är en 

balans i ledarskap om man ska styra eller stötta” (Intervju, 2017-04-09). En stor del 

av återrapportering som sker inne i varje varuhus sker vid dessa dagliga möten. Det 

övergripande syftet med den frekventa återkoppling till avdelningarnas utfall syftar 

till att öka medvetenheten och förståelsen för hur avdelningarna kan påverka 

resultatet, från säljaren och avdelning men också hur det hänger ihop med hela 

varuhuset (Intervju, 2017-04-09). 
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4.1.4 Kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet 

  

”Kostnadskontroll gör oss kostnadsmedvetna, att allt kostar pengar är lite av vårt 

DNA” (Intervju driftchef, 2017-04-11) 

 

Budgeten har även stor betydelse för en av XXLs grundbultar, kostnadsmedvetenhet. 

Driftchefen förklarar att ”vi är otroligt nitiska i kostnadskontrollen eftersom det är en 

del i vår kultur” (Intervju, 2017-04-11). Som en följd har XXL en 10-12% lägre 

OPEX (kostnads bas) än sina konkurrenter, vilket innebär att XXL kan dra ned 

priserna på exakt samma varor med 10-12%. ”I slutändan är det konsumenten som 

vinner på det eftersom de får betala mindre hos oss, vilket är ett av de starkaste 

säljargumenten” (Intervju driftchef, 2017-04-11). En lägre Opex gentemot 

konkurrenterna är även en konsekvens av de skalfördelar XXL får genom stora 

volyminköp samt varuhusens storlek. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) förklarar att i 

slutändan har XXL enbart en varuhuschef på drygt 4000kvm där deras konkurrenter 

har fyra butikschefer på samma yta, fast i fyra olika lokaler. 

 

Grundtanken med de budgeterade kostnaderna och kostnadskontrollen är att utvärdera 

det som varuhuscheferna kan påverka. Exempelvis kan inte varuhuscheferna påverka 

hyran eller elektriciteten, vilket gör att de inte står som ansvariga för dessa kostnader 

menar driftchefen (Intervju, 2017-04-11). Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-

04-09) förklarar vidare att som varuhuschef finns en kostnadsmedvetenhet relaterat 

till allt där varuhuset driver kostnader eftersom de är ansvariga för resultatet på sista 

raden. Varje varuhus kan ses som en liten fabrik eller resultatenhet poängterar 

varuhuschefen i Arninge. Driftchefen menar att det finns en poäng med det Oskar 

säger, eftersom han har en resultatrapport för sitt varuhus, vilket är baserat på en 

budgetering och kan påverka hans lön (Intervju, 2017-04-11). En varuhuschef kan 

påverka sitt resultat genom att göra kostnadsbesparingar, exempelvis finns 

möjligheten att inte sätta på spotlights förrän varuhuset öppnar, klockan 10, istället för 

att sätta på de klockan 07 när det bara är personal i varuhuset som inte behöver 

spotlights, vilka är ämnade att lyfta fram produkter. Dessa kostnader är dock inget 

som utvärderas eftersom de är fixerade i budgeten och utvärdering samt återkoppling 

enbart görs på det som är avvikande från budget. Kostnadskontrollen är väldigt viktig 

för att göra de anställda kostnadsmedvetna och kommunicera att allt kostar pengar 
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menar driftchefen (Intervju, 2017-04-11) och exemplifierar med att ”tappar du en 

galge och inte plockar upp den kostar det företaget 10kr att köpa en ny”. 

 

4.1.5 Nyckeltal och prestationsmått 

  

”Grundläggande är nyckeltalen väldigt viktiga för att i slutändan påvisar det att man 

gör rätt och genererar omsättning” (Intervju driftchef, 2017-04-11) 

  

För att utvärdera butikernas prestationer utöver budget använder XXL ett 

rangeringsark med 10 stycken grundläggande KPI. Tillsammans ger dessa en bild av 

varuhusets temperatur, det vill säga vad varuhuset levererar på och vart förbättringar 

kan göras (Intervju driftchef, 2017-04-11). Utifrån dessa 10 KPI sätts en score per 

varuhus, vilken syftar till att se vilket varuhus som är skickligast (Intervju driftchef, 

2017-02-02). Vidare förklarar driftchefen att det är svårt att vara otroligt duktig på 4-5 

av dessa parametrar eftersom de kan jobba i motsatt riktning, och för att lyckas med 

det måste man ha otroligt duktiga mellanledare. Under dessa KPI kan XXL ta fram 

massa underparametrar eftersom allting mäts. Men driftchefen förtydligar att det 

måste vara relevanta nyckeltal som används och förstås av personalen. ”Det får inte 

bli för mycket och grötigt, för då tappar man effekt i helheten” (Intervju driftchef, 

2017-04-11). Dessutom poängterar driftchefen att det måste finnas en balansgång 

mellan kontroll, rapportering och kreativitet, eftersom risken finns att kreativiteten 

försvinner när man är för hårt kontrollerad (Intervju, 2017-02-02). Nyckeltalen som är 

med i rangeringsarket, det vill säga som används för att utvärdera butiker och jämföra 

de med varandra, sammanfattas i Tabell 4.1 nedan. 
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Nyckeltal Tids-intervall Förklaring Mått 

Like-for-like Månadsvis/ årligen Förändring i omsättning från föregående 

års månad 

  % 

Snittkvitto Dagligen/ 

månadsvis /årligen 

Ett genomsnitt av priset på de kvitton som 

skrivs ut per dag/vecka/månad/år 

SEK 

Hit-rate Dagligen Antal transaktioner (köp) i relation till 

antalet besökare 

  % 

Antal besökare Dagligen Antal besökare som går in i varuhuset Antal 

Varor per gäst Dagligen Antalet varor som säljs i relation till 

besökare 

Antal 

Totalt antal 

produkter/ varuhus 

Dagligen Totala antalet produkter som säljs i 

varuhuset 

Antal 

Snittkvitto per 

produkt 

Dagligen Snittpriset på de produkter som säljs SEK 

Produkter per 

kvitto 

Dagligen Snittet av antalet produkter per kvitto Antal 

Fpat Dagligen Försäljning per arbetad timme   % 

PO Dagligen Andelen sålda varor som gått ur 

sortimentet 

  % 

(Källa Intervju driftchef, 2017-04-11) 

 

Tabell 4.1 XXLs Rangeringsark 

 

Det är ett väldigt stort fokus på finansiella nyckeltal menar driftchefen (Intervju, 

2017-04-11) och poängterar att allt är ju mätbart i vår värld. Det främsta nyckeltalet 

på strategisk nivå är LFL eftersom det främjar tillväxt och förbättring gentemot 

föregående år. Driftchefen förtydligar att ”i vår bransch så växer ju marknaden med 

ex antal procent varje år, och det är klart att vi ska vara bättre än de procenten, men 

vi ska framförallt vara bättre än i fjol (Intervju, 2017-04-11). Sett till styrningen av 

varuhusen är de två främsta nyckeltalen snittkvitto och hit-rate eftersom det handlar 

om att få så många som möjligt att handla för så mycket som möjligt. Driftchefen 

förtydligar dock att ”det handlar inte om att lura gästen utan alla ska gå härifrån med 
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kompletta lösningar” (Intervju, 2017-04-11). Anledningen till att snittkvitto och hit-

rate är så prominenta är för att de ger en bra helhetsbild av prestationerna i varuhusen 

medan vissa av de andra nyckeltalen är mer som underben till de två huvudsakliga 

nyckeltalen. Exempelvis förklarar driftchefen (Intervju, 2017-04-11) att ett högt 

snittpris på de produkter som säljs leder till ett högt snittkvitto. Kombinationen av de 

båda är även viktig eftersom vissa varuhus kan vara duktigare på att sälja tillbehör, 

vilket drar ner snittkvittot, men påvisar en ökning i hit-rate. Sammanfattningsvis 

förklarar driftchefen (Intervju, 2017-04-11) att snittkvitto och hit-rate ger dig ett facit 

på vad du gör. 

 

Utöver LFL, snittkvitto och hit-rate använder XXL främst nyckeltalen antal besökare, 

varor per gäst och PO för att styra varuhusen. Där antal besökare fungerar som en 

fundamental del för att få fram de övriga nyckeltalen samtidigt som det indikerar på 

hur attraktivt varuhuset är, om folk vill handla i det specifika varuhuset (Intervju 

varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). Varuhuschefen i Barkarby förklarar även 

sambandet mellan antal besökare och hit-rate samt snittkvitto, ”om vi upplever en 

lugn period gäller det att hela tiden vara på tå och framförallt påverka hit-rate och 

även snittkvitto” (Intervju, 2017-04-25). Varor per gäst syftar till att skapa en 

medvetenhet hos säljarna, relaterad till merförsäljning, och mäter således deras 

skicklighet på att sälja. PO är utvalda produkter som XXL säljstyr mot och mäter 

andelen urfasade produkter som inte längre ska finnas med i utbudet relaterat till 

totala försäljningen av produkter. Motivet till att mäta PO är ganska simpelt menar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-11), att ha så kurant lager som möjligt och inte sitta 

inne på gamla produkter. Huvudsyftet är således att få lagret att snurra snabbare och 

framförallt den del som är inkurant.  

  

De sex nyckeltalen som har behandlats ovan är de mest vitala för att utvärdera och 

motivera varuhusen och de anställda. För att skapa en förståelse för exempelvis 

snittkvitto och hit-rate används dessutom totala antalet sålda produkter, snittkvitto 

per produkt och produkter per kvitto som underparametrar. Dessa utnyttjas dock inte 

överdrivet mycket för att styra varuhusen utan syftar mer till att få en orsak- och 

verkan bild till de sex huvudparametrarna. I tillägg till dessa nyckeltal har XXL en 

tydlig säljstrategi som grundar sig i att leverera kompletta lösningar till gästen. För att 

implementera denna säljstrategi används samt mäts huvud- och tillbehörsprodukter, 

exempelvis tennisracket och tennisbollar, för att skapa medvetenhet hos säljarna 
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samtidigt som det bidrar till nöjdare gäster. Driftchefen förklarar att “om en gäst 

kommer in i butiken och vill köpa ett tennisrack för att spela tennis, är det rätt 

självklart att hen behöver tennisbollar, och det är viktigt att säljaren är medveten om 

det och därmed säljer kompletta lösningar, annars blir nog gästen inte så glad när 

hen kommer hem” (Intervju, 2017-04-11). Säljstrategin och mätningarna av dessa två 

typer av produkter syftar även till att underbygga tävlingskulturen i kombination med 

benchmarking mellan varuhusen och avdelningarna. Därför blir mätningen av 

produkterna en central del i XXLs säljstrategi där gästen står i fokus och främjar 

således en del i XXLs ledord att ha nöjda gäster. Genom mätningarna skildras 

balansen mellan huvud- och tillbehörsprodukterna och ger därmed adekvat och 

förståeligt underlag för att utvärdera hur duktiga säljarna är på att sälja kompletta 

lösningar och mer specifikt tillbehörsprodukter. En viktig aspekt i säljstrategin är 

även att utnyttja den i mekaniska försäljningen, “genom att placera dessa produkter i 

anknytning till varandra främjas kompletta lösningar ytterligare” (Intervju driftchef, 

2017-04-11).  

 

Fpat är ett nyckeltal som skiljer sig från de andra parametrarna genom att det är 

relaterat till kostnadskontroll. Fpat beskrivs som försäljning per arbetad timme, och 

skildrar därmed försäljningen i relation till kostnader per arbetad timme menar 

varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-18). Det visar således en 

lönekostnadsprocent utifrån den arbetskraften XXL använder under en dag i relation 

till försäljningen. Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-18) förklarar att det 

ligger i linje med XXLs kostnadsmedvetenhet och kostnadseffektivitet eftersom man 

ser hur mycket folk som behövs på golvet för att åstadkomma en viss försäljning. 

Därmed är målet att ha så hög försäljning som möjligt per arbetad timme och person, 

vilket också ger underlag för utvärdering av schemaläggningen av personal (Intervju 

varuhuschefen Arninge, 2017-04-18)  

  

Avvikelsehanteringen av dessa KPI beror på hur stor avvikelsen är förklarar 

driftchefen (2017-04-11). Riktlinjen XXL använder sig av är genomsnittet för varje 

KPI för alla varuhus i Sverige. Om exempelvis en butik avviker med 0,3 % på hit-

rate, gentemot snittet, är det ingen större anledningen till att vidta åtgärder. 

Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) poängterar att ”när man styr ett bolag är det viktigt 

att inte bli för detaljstyrd”. Skulle det uppstå en betydelsefull avvikelse görs 

återkoppling till varuhuschefen där driftchefen vill veta varför avvikelsen har uppstått 
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samt identifiera de segment och varor där varuhuset har tappat. Det finns ofta en bra 

förklaring till varför avvikelsen har uppstått men driftchefen vill då veta när och hur 

varuhuset är tillbaka till genomsnittet. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) förtydligar 

att ”det är hela tiden varuhuschefen som måste leverera och utveckla sin trupp”.  

  

Driftchefen förklarar att trots det finansiella fokuset finns det även icke-finansiella 

mätningar där XXL stämmer av hur personalen och gästerna trivs, vilket inkluderar 

upplevd service (Intervju, 2017-04-11). Delvis görs det genom mystery shoppers men 

av vissa anledningar har XXL minskat användningen av tjänsten för att det gav 

svårtolkade resultat som inte gick att jämföra mellan butikerna. Detta har lett till att 

XXL har minskat på icke-finansiella mätningar och fokuserat mer på de finansiella 

nyckeltalen (Intervju driftchef, 2017-04-11). Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 

2017-04-09) nämner dock att XXL har gjort en pilottest av maskiner som mäter 

kundnöjdhet i varuhuset i Bromma. 

  

4.1.6 Informell styrning 

  

”Resultatet är ju ingenting som bara blir, utan det är något du skapar som 

varuhuschef, alltså ett hantverk i vardagen” (Intervju driftchef, 2017-04-11) 

  

Kulturell kontroll 

XXLs företagskultur är ett otroligt viktigt styrmedel på många sätt förklarar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-11). Vidare beskriver driftchefen XXL mer som ett 

fotbolls- eller hockeylag än som en arbetsplats. De främsta ledorden i XXLs 

företagskultur är, vi ska vara bäst, vi ska ha kul och vi ska tjäna pengar. Utöver dessa 

ledord finns det flertalet underprinciper på ”kulturväggen” som förtydligar hur de 

anställda ska bete sig samt vilka ambitioner som finns. Några av dessa underprinciper 

är resultatorienterad, kostnadsmedveten, serviceinriktad, nöjda gäster, rättvis etc. 

Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) poängterar att ”jag har aldrig jobbat i ett bolag 

som har varit så tydligt med sin företagskultur”. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) 

förtydligar resonemanget genom att förklara hur viktigt det är att kommunicera ut 

kulturen i vardagen och varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) menar att det 

är vitalt för XXL när de växer. För att förmedla kulturen i varuhusen använder XXL 

budskap, kulturplakat (finns alltid i personalrummet), handböcker och utbildningar. 
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Men varuhuschefen har en otroligt viktig roll och det är upp till varuhuschefen att 

arbeta med dessa verktyg för att printa in kulturen i varuhuset. ”Tycker inte 

varuhuschefen att de disciplinerna är viktiga så blir de inte viktiga i vardagen och då 

spelar det ingen roll vilka riktlinjer vi har” (Intervju driftchef, 2017-04-11). XXL har 

en vinnarkultur och eftersträvar alltid att vara bäst, både internt, mellan varuhusen och 

externt, gentemot konkurrenter. Detta genomsyrar hela organisationen och 

rekryteringen av personal har en stor roll i att bibehålla kulturen. Driftchefen 

(Intervju, 2017-04-11) anser dock att gillar man tävling, analysering av siffror och att 

vara bäst kommer man älska att arbeta på XXL men gör man det inte, så passar man 

antagligen inte in. 

  

Varuhuschefen i Arninge poängterar att ”företaget har ett tydligt livsmotto som enkelt 

lyder, vi ska vara bäst, vi ska tjäna pengar, och vi ska ha roligt, och vissa kan uppleva 

det som ganska klyschigt men tänker man på orden och har de i bakhuvudet är det 

egentligen svaret på allt” (Intervju, 2017-04-09). Varuhuschefen i Arninge beskriver 

den tävlingsinriktade kulturen genom citatet ”allting i företaget är en tävling och vi 

ska vara bäst på allt, om det är från att gå snabbast härifrån till kassan, till att galga 

en låda shorts, packa upp en kartong på lagret, till att sälja mest och så vidare”. 

XXL har många tävlingar som rullar hela tiden och det är något som samtliga siktar 

att vara bäst på menar varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09). En 

förutsättning som möjliggör kulturen är öppenheten med siffror samt alla 

välutvecklade mätverktyg avdelningarna har till sitt förfogande. Detta leder till att 

avdelningarna har järnkoll på budgeten och nyckeltalen i kombination med vetskapen 

om vad som förväntas av de olika avdelningarna. Kulturens ledord har en 

sammankoppling förklarar varuhuschefen i Arninge ”är vi inte bäst är det svårt att ha 

kul och tjäna pengar, tjänar vi inga pengar då är vi inte bäst och har vi inte kul, och 

har vi inte kul på jobbet är det ganska svårt att tjäna pengar och vara bäst” (Intervju, 

2017-04-09). 

  

Social kontroll 

För att styra de anställdas beteenden är XXLs personalhandbok viktig eftersom 

företaget vill ha allt dokumenterat. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) exemplifierar, 

om du hamnar i någon sorts konflikt så är det den anställdes skyldighet att veta hur 

man hanterar konflikten samt hur man förhåller sig. De anställda skriver på ett avtal 

när de börjar, vilket säger att det är den anställdes skyldighet att läsa handboken och 
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vara uppdaterad i den. Handboken är således viktig för att vara tydlig med vart 

bolaget står i många frågor relaterade till beteenden, befogenheter och policys. Utöver 

handboken har varuhuscheferna en viktig roll i att förtydliga och påminna de anställda 

genom att behandla det på möten. Mötesintervallen skiljer sig lite mellan varuhusen 

menar driftchefen men det förväntas göras minst en gång per halvår och då lyfter man 

frågor som hur vi är i vardagen, hur vi jobbar samt hur vi tänker. Detta är jätteviktigt 

för att det inte ska bli några komplikationer menar driftchefen (Intervju, 2017-04-11). 

  

Självuppfyllande kontroll och motivation 

Självuppfyllande och måluppfyllande är en väldigt viktig del i motivationen av de 

anställda (Intervju driftchef, 2017-04-11). Driftchefen förtydligar detta genom att 

poängtera XXLs kultur, att tävla och vara bäst, är en väldigt viktig funktion i 

motivationen. Eftersom en person som gillar denna typ av kultur kommer motiveras 

mycket av att nå mål och vara bäst. Detta är nära sammankopplat med transparensen 

av försäljningssiffrorna eftersom det möjliggör tävling och en strävan att bli bättre 

hela tiden, genom att personalen konstant kan se prestationerna. Driftchefen 

poängterar detta genom citatet ”personligen drivs och motiveras jag extremt hårt av 

segern mer än sötman” (Intervju, 2017-04-11). För att vara det bästa varuhuset utifrån 

de mätbara parametrarna gäller det att vara skicklig på att omvandla det i praktiken 

och ställa sig frågorna, vad krävs i vardagen i retail och vad måste vi lyckas med 

(Intervju driftchef, 2017-04-11). Detaljhandeln är en ganska häftig värld menar 

driftchefen eftersom det är mycket psykologi och den influensen du kan ha på 

gruppbeteendet som ledare inom verksamheten (Intervju, 2017-04-11). Således är det 

extremt viktigt att ha rätt människor på rätt plats för att motivera de anställda menar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-11) och XXL har en väldigt röd tråd, att tro mycket på 

sina anställda (Intervju, 2017-02-02). Inom XXL handlar mycket om att ha rätt 

varuhuschef och ” det är ju en stor stolthet och drivkraft att vara nummer ett, och har 

vi inte rätt målsättning och inte brinner för det så har vi misslyckats fatalt” (Intervju 

driftchef, 2017-02-02). Varuhuscheferna hos XXL ska tänka som egenföretagare och 

det ska inte vara för mycket kontroll eftersom det ska finnas en egen drivkraft, 

nyfikenhet och kreativitet. ”Du ska skapa försäljning, det är ingenting man får, utan 

det handlar om att vara kreativ” (Intervju driftchef, 2017-02-02). Varuhuschefer 

inom XXL ska vara ganska autonoma och genom öppna forum där folk möts och 

verkligen lyckas byta erfarenheter kan personalen lära av varandra. Vi har inga 
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faddersystem utan arbetar mer med möten och återträffar för att skapa organisatoriskt 

lärande. 

  

4.1.6.1 Möten 

XXL har en väldigt målmedveten mötesstruktur och ”det handlar inte om att ha 

möten bara för mötenas skull, det är både jag och bolaget allergiska mot. Det ska 

finnas en tydlig agenda samt målbild av vad man vill uppnå med mötet” (Intervju 

driftchef, 2017-02-02). En unik förutsättning XXL har för att ha få effekt med sina 

möten är företagets öppenhet med siffror vilken syftar till att göra anställda medvetna, 

delaktiga samt resultatorienterade. 

  

Varuhuschefsmöte ska hållas fem gånger per år och syftar till att ge feedback och 

återkoppling på varuhusens prestationer samtidigt som det ska främja involvering i 

det strategiska arbetet (Intervju driftchef, 2017-04-11). Det kan inkludera 

kommunikation om vart XXL är på väg under kommande år och vad som gick bra 

samt kan förbättras till nästa kvartal, men även för att förmedla förväntningar och 

förutsättningar uppifrån (Intervju driftchef, 2017-04-11). Utöver det är en viktig del i 

varuhuschefsmötet att varuhuscheferna träffas och byta erfarenheter och idéer 

samtidigt som de får umgås med folk på samma nivå i företaget. Driftchefen förklarar 

att som varuhuschef blir det aningen ensamt eftersom du är ensam i din roll och styr 

ca 60 personer. 

  

Morgonmöte sker dagligen i samtliga varuhus med avsikt att gå igenom gårdagens 

resultat samt målsättning för dagen. De parametrarna som behandlas under 

morgonmötet är omsättning, intjäning, vinstmarginal, antal besökare, snittkvitto, hit-

rate, PO kompletterat med försäljningen av kompletta lösningar, mer specifikt huvud 

och tillbehörsprodukter. Det är de anställda för varje avdelnings, ansvar att presentera 

sina resultat från gårdagen samt målsättningarna för dagen relaterat till både nyckeltal 

och budget. De övergripande parametrarna presenteras av kassapersonalen som går 

igenom hela husets resultat, antal besökare, snittkvitto och hit-rate. Motivet till den 

dagliga uppföljningen är att motivera personalen och främja tävlingskulturen genom 

att stämma av hur avdelningarna ligger i relation till andra varuhus. Vid behov kan 

även specifika nyckeltal behandlas mer i detalj i kombination med att varuhuset sätter 
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upp en action plan för hur de ska förbättra nyckeltalen (Intervju varuhuschef 

Barkarby, 2017-04-25). 

  

Kampanjmöte sker på torsdagar eftersom XXL har en ny annons varje vecka, som går 

ut på torsdagar. Den primära avsikten med kampanjmötet är att gå igenom annonsen 

för att göra de anställda informerade om vilka produkter som är i tidningsbladet, vilka 

produkter som är de stora dragarna, samt var de är placerade i varuhuset. Utöver det 

är kampanjmötet detsamma som morgonmötet menar varuhuschefen i Barkaby 

(Intervju, 2017-04-25). Varuhuschefen i Arninge tillägger att XXLs 

marknadsavdelning och säljchefer sätter kampanjer för hela året men ansvaret inne i 

varuhuset och planering för veckans kampanj står respektive säljledare för. 

Säljledarna kan därför till stor grad påverka utfallet av kampanjen beroende på hur 

säljledaren uppfattar kampanjvarorna, påverkan sker då främst genom volymen som 

beställs till varuhuset och exponering av produkterna. (Intervju, 2017-04-09).  

  

Helgmötet inkluderar alla anställda som arbetar under en helg och hålls under varje 

lördag i varuhusen. Syftet är detsamma som för morgonmötet men skiljer sig genom 

att den främsta avsikten med helgmötena är att informera de som jobbar helg om 

veckans annons. ”Alla ska vara medvetna och ha stenkoll på annonsen” menar 

varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25) och förklarar att hela arbetsgruppen 

går ett varv i butiken för att se vart annonsprodukterna är placerade och varför de är 

det. 

  

Säljledar-/ledningsmöte inkluderar samtliga säljledare för de olika avdelningarna och 

grundar sig i att varje avdelning är som ett eget varuhus i varuhuset. Under 

säljledarmötet, vilket hålls varje vecka på onsdagar, behandlas KPI och budget på ett 

djupare plan än under morgonmötena. Detta innebär att varuhuschefen tillsammans 

med säljledarna går igenom budgeten för avdelning och produktkategori för att 

identifiera om det är något produktsegment som går sämre och behöver förbättras. 

Vidare innebär det att hela tiden utvärdera vad som kan göras annorlunda eller 

förbättras genom denna kontinuerliga uppföljning (Intervju varuhuschef Barkarby, 

2017-04-25). En annan nytta med mötena är att hålla split vision genom att se till 

andra kategorier än den som går dåligt för att, som ett alternativ, identifiera om det 

finns möjlighet att accelerera försäljningen på de övriga kategorierna för att väga upp 

för den sämre produktkategorin. Genom säljledarmötets djup får säljledarna 
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exceptionell förståelse för varje underkategori och är således väl förberedda inför 

helgen och kan därmed göra förändringar i samband med kampanjen som går ut varje 

torsdag (Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25). Under mötet görs även 

uppföljning på nyckeltalen i rangeringsarket med avsikt att skildra statusen per 

avdelning och varuhus. Varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25) förklarar 

vidare att säljledarmötet syftar till att ge indikationer på om avdelningarna och 

varuhuset har haft en positiv eller negativ utveckling i de olika KPI. I kombination 

försöker säljledare och varuhuschefer även identifiera varför det har ökat eller 

minskat för att möjliggöra planering av åtgärder. 

  

Varuhus-/resultatmöte syftar till att göra uppföljning på resultatet varje månad eller 

varje kvartal beroende på varuhus och varuhuschef. Samtliga varuhusets anställda blir 

inbjudna till mötet för att alla ska vara delaktiga och medvetna. En viktig parameter 

under dessa möten är YTD för att skildra hur varuhuset och avdelningarna ligger till 

relaterat till budgeten. Utfallet för året samt månaden behandlas för att skapa en 

förståelse för siffrorna hos de anställda menar varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 

2017-04-25). Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) förklarar vidare att 

avvikelser i budget och KPI behandlas under varuhusmötet med avsikt att komma 

med en plan för hur avdelningarna kan förbättra prestationerna. Således syftar mötet 

till att behandla prestationer och resultat på ett djupare plan än de andra mötena med 

samtliga anställda. 

   

4.1.6.2 Utbildningar 

XXL investerar mycket tid och pengar på att utveckla sin personal. Avsikten med 

utbildningarna är att kommunicera kulturen, bidra med produkt- och säljkunskap samt 

främja samarbete och internrekrytering (Intervju driftchef, 2017-02-02). 

  

Inskolning sker i samband att ett nytt varuhus etableras och innefattar all personal som 

kommer arbeta i varuhuset. Utbildningen tar plats i Norge där personalen stannar i 

fem dagar med avsikt att inskolas i XXLs kultur samtidigt som regler, policys och 

beteenden behandlas. Under de fem dagarna får även anställda möjlighet att testa 

produkter med fokus på sin avdelnings område. Alla som anställs efter öppningen ska 

också genomgå denna inskolning inom två månaders tid, förutsatt att de arbetar mer 

än 13 % förklarar varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09). 
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Sammanfattningsvis förklarar varuhuschefen i Arninge att inskolningen syftar till att 

förmedla kulturen och hur XXL arbetar, produktkunskap samt samarbete och glädje 

(Intervju, 2017-04-09). Efter utbildningen praktiserar de nyanställda i existerande 

varuhus i syfte att få praktisk erfarenhet.  

  

Produktutbildning hålls två gånger per år med leverantörerna där de presenterar sina 

produkter och kunskap till de anställda. Detta innebär att varje avdelning har specifika 

utbildningar nischade mot deras produktområde. Vidare hålls även 

produktutbildningarna generellt för två olika säsonger för att bemöta den 

väderpåverkan som XXL står inför årligen. Syftet med utbildningen är att säljarna ska 

känna till produkterna och ha testat de för att skapa förtroende hos gästerna och 

därmed erbjuda bättre försäljning menar varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-

09). 

  

Säljutbildning används för att upprätthålla kompetensen och professionalismen vid 

försäljning. Säljutbildningen sker med jämna mellanrum i form av rollspel där 

säljarna får praktisera försäljning med hjälp av en utvald grupp som åker runt till 

varuhusen och guidar samt tränar säljarna. Varuhuschefen i Arninge förklarar att alla 

har olika metoder för att sälja så det handlar mer om att förmedla vad som är viktigt 

under ett sälj (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-09). 

  

Krigsskolan är till för säljledare och syftar till att främja team building förklarar 

varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09). Säljledare som åker till krigsskolan 

utför teamwork-aktiviteter i 4-5 dagar. 

  

Talangutbildning finns för de som har presterat bra inom XXL och är således en skola 

för att göra de till varuhuschefer eller andra högre positioner. Internrekrytering är 

något som XXL arbetar väldigt hårt med och därför finns det möjlighet att bli utvald 

till talangutbildningen (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-09). 

  

4.1.7 Personal och rekrytering 

  

”Vi jobbar väldigt mycket med internrekrytering eftersom vi vill bygga våra egna 

hjältar och det är en otrolig motivator för många” (Intervju driftchef, 2017-04-11) 
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Det viktigaste för XXL vid rekrytering av personal är att personligheten och 

personkemin stämmer överens med XXLs värderingar samt kultur menar 

varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25). Driftchefen förklarar att det är 

otroligt viktigt med rätt person på rätt plats och personalen är således en viktig aspekt. 

Vidare förklarar varuhuschefen i Barkarby att produktkunskap kan alla lära sig men 

det är otroligt viktigt att personen passar in i XXLs koncept genom att älska att vinna, 

tävla och vara bäst. Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) förtydligar att 

egenskaper som XXL värdesätter är driven, engagerad, entusiastisk och 

tävlingsinriktad eftersom det ligger i linje med företagets kultur. Anledningen till att 

personalens kompetens och drivkraft är så viktig för XXL summeras i det 

varuhuschefen i Barkarby och driftchefen förklarar, att du inte kommer lyckas skapa 

resultat själv, utan det är viktigt att ta vara på säljledare och säljares kompetens för att 

lyckas skapa resultat (Intervju 2017-04-11; Intervju, 2017-04-25). 

 

XXL arbetar väldigt hårt med internrekrytering med avsikt att hålla kvar folk i 

företaget samtidigt som det ska motivera folk att prestera. En viktig del i XXL är de 

utbildningar som finns tillgängliga, vilka också syftar till att möjliggöra 

internrekrytering och befordran. Driftchefen (Intervju, 2017-04-11) förklarar att 

detaljhandeln är en utsatt bransch relaterat till personalomsättning och menar därför 

att det är viktigt med den personliga utvecklingen, och specifikt utveckling i 

tjänstegrad, för att hålla kvar de anställda. Personalomsättning är inget som mäts men 

XXL är medvetna om dess effekter och ser därför utveckling inom företaget som en 

nödvändighet för att motverka personalomsättningen. Varuhuschefen i Barkarby 

(Intervju, 2017-04-25) beskriver behovet av stabilitet ute i butiken och menar att XXL 

har börjat arbeta hårdare med ”next me”. Detta innebär att det alltid ska finnas en 

andreman, exempelvis om en säljledare blir varuhuschef, ska det finnas en andreman 

som kan axla rollen som säljledare. Genom att ha denna andreman menar 

varuhuschefen i Barkarby att XXL får mer stabilitet i varuhusen. Driftchefen förklarar 

att personalomsättningen påverkas av generationsskiften och tenderar att öka efter att 

varuhuset har varit öppet i tre år (Intervju, 2017-04-11). Anledningarna till ett 

generationsskifte beror främst på att personal börjar studera alternativt att de blir 

tagna av head hunters, specifikt i storstäderna. Driftchefens syn på 

personalomsättning är att det är fördelaktigt att bibehålla personal. Dels eftersom 

XXL investerar massa pengar på deras anställda (utbildningar, upplärning etc.) men 
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även för att det kan leda till negativa konsekvenser relaterat till kulturen, 

effektiviteten och försäljningen. En del i detta är igenkänningsfaktorn de 

långtidsanställda har, vilket har fördelar i form av förtroende och service. Den största 

andelen av personalomsättningen inom XXL är hos deltidsanställda och timanställda 

medan heltidsanställda och högre nivåer brukar jobba kvar längre, förklarar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-11). 

  

4.1.8 Belöningssystem 

  

”Utan bonussystemet skulle XXL få svårt att jobba med sina strategier och nyckeltal ” 

(Intervju driftchef, 2017-04-11) 

  

Bonus och prestationsbaserad lön 

XXL använder sig av belöningssystem i form av bonus och lön, vilken den anställda 

kan påverka genom deras prestationer. XXL är den enda sportkedjan i branschen som 

arbetar med bonussystem förklarar driftchefen och menar vidare att det är en del i 

företagets kultur, att tjäna pengar (Intervju, 2017-04-11). Bonusen baseras på 

budgeten, mer specifikt på omsättning, vinstmarginal och resultat. Syftet med att ha 

bonus och prestationspåverkad lön är att skapa motivation hos de anställda och det är 

viktigt att använda styrmedlet på rätt sätt menar driftchefen. Exempel på hur det kan 

skapa högre motivation är genom att kontinuerligt göra de anställda medvetna om 

bonusen och belysa den på möten och i butiken. Att i samband med dessa möten och 

interaktioner lyfta frågor, likt hur ska vi göra för att nå bonus, vad ska du göra med 

din bonus etc. Utan bonussystemet skulle XXL få svårt att jobba med sina strategier 

och nyckeltal menar driftchefen (Intervju driftchef, 2017-04-11). Driftchefen menar 

att bonusen gör skillnad i form av att den skapar medvetenhet och motivation och 

exemplifierar med att i en butik utan bonussystem uppmärksammas det kanske inte 

om du är duktig på merförsäljning etc. Det kanske inte ens mäts, vilket gör det svårt 

att uppmärksamma, vilket gör att anställda inom bolag utan bonussystem inte bryr sig 

om att sälja det extra tillbehöret som är viktigt både för gästen samt företaget. Utan 

bonussystemet skulle antagligen kulturen falla, att alltid var bäst och tävla, vilket inte 

skulle få positiva konsekvenser (Intervju driftchef, 2017-04-11). 
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Lönerna hos XXL baseras på erfarenhet, vilket är maximalt tre år och därefter utgår 

lönerna från handelsavtalet, hur länge personen varit anställd osv. De anställda kan 

även påverka sin lön genom prestationer där de årligen utvärderas i ett lönesamtal 

utifrån fyra stycken parametrar (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-09). 

Varuhuschefen i Arninge menar att detta är en otrolig motivator samtidigt som det 

ligger i linje med XXLs kultur som trycker på rättvishet. ”Jobbar du väldigt duktigt 

och flitigt så vet du att du ska ha bättre betalt än din kollega som bara drar fötterna 

efter sig, det är ett faktum” (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-09). De fyra 

parametrarna som personalen utvärderas på är möta gästen, ansvar i arbete, 

förändringsbenägenhet samt samarbete och relationer. Utifrån dessa parametrar får de 

anställda en score, vilken ligger till grund för den andelen pengar du får från potten 

som varuhuset har att dela ut. 

  

4.1.9 Lagerhantering 

XXL har två stycken ingående distributionskanaler, direktleverans från leverantörer 

och leverans från centrallagret. Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) 

menar att centrallagret har växt markant i både storlek och betydelse de senaste åren 

och fortsätter att växa. Idag är 80-90% av XXLs alla leveranser från Centrallagret och 

10-20% direktleverans, vilket har förändrats över tiden. Tidigare bestod dryga 80 % 

av direktleveranser men nuförtiden är det förmånligare att använda sig av distribution 

genom centrallagret med undantag från vissa sortiment, vilka skulle ta för lång tid att 

paketera, exempelvis fiskedrag (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-09). XXLs 

centrallager ligger i Örebro och består av en yta på 63000kvm och är även 

utgångspunkten för E-handeln i Sverige. Varuhuschefen i Arninge berättar om 

centrallagrets ökade effektivitet med Black Friday som exempel, den orderhanteringen och 

paketeringen av produkter var klar på två dagar, något som hade tagit 3 veckor med det gamla 

systemet och arbetssättet (Intervju, 2017-04-09). 

  

Lagerhållningen skiljer sig lite mellan varuhusen eftersom de kategoriseras efter 

storleken på sortimentet samt omsättningen. Det finns tre stycken klasser på 

varuhusen, små, mellan samt stora, och beroende på klassificeringen av varuhuset blir 

behållningen olika stora procentandelar av den totala orderbeställningen och 

portioneras ut därefter. XXL använder sig av ett min-max system när de beställer 

produkter och dessa nivåer sätts av inköpschef tillsammans med säljchef. Min-max 

systemet är sammankopplat med försäljningen och nivåerna sätts utifrån hur mycket 
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ett varuhus säljer. Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) förklarar att det 

kan vara lite problematiskt med min-max nivån eftersom den höjs automatiskt, vilket 

kan leda till onödigt höga lagerhållningsnivåer. En åtgärd kan vara att skicka varor 

internt från exempelvis ett litet varuhus till ett stort men det innebär att de stora 

varuhusen även får större lager, vilket Arningebutiken har upplevt som ett problem. 

Tidigare fanns det möjlighet för säljledaren att beställa produkter på egen begäran om 

det var någon produkt som säljledaren tyckte att varuhuset skulle ha i sortimentet, 

vilket kunde få negativa konsekvenser för lagerhållningen om produkten inte 

efterfrågades menar driftchefen. “Det fungerade kanske i början av etableringen i 

Sverige men eftersom XXL fortsätter att växa kan vi inte ha säljledare i 74 olika 

varuhus som beställer produkter som i slutändan inte säljer. Eftersom max-min 

systemet baseras på statistik från tidigare försäljning har vi ett kvitto att produkterna 

faktiskt säljer” (Intervju driftchef, 2017-04-11). 

 

Driftchefen (Intervju, 2017-02-02) förklarar att de främsta kontrollerna inom lagret är 

relaterade till lagerhållning och återvinning. Varuhuscheferna i Arninge och Barkarby 

poängterar hur viktigt det är med inventeringar och att lagerhållningen stämmer 

(Intervju, 2017-04-09; 2017-04-25). Därför görs inventeringar veckovis i form av 

mindre inventeringar för att kontinuerligt göra uppföljning och se att behållningen 

stämmer. Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) beskriver att tidigare 

gjordes en stor inventering årligen men nu inventeras istället några underkategorier 

per vecka för att få bättre kontroll. Inventeringarna och lagerhållningen är således 

lagrets viktigaste ansvarsområde och varje varuhus mäts individuellt på svinn och 

inkurans, vilket skildras i en procentsats relaterad till totala lagerbehållningen. 

Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) förtydligar även hur viktigt det är att 

hålla struktur på lagret eftersom det har en stor påverkan på försäljningen. Exempelvis 

om en säljare hjälper en gäst med en produkt som ska finnas enligt lagerhållningen, 

men vid dålig struktur och kontroll kanske inte produkten finns varken i lager eller 

butik. Konsekvenserna av detta är ju självklart negativa både för säljare samt gäst, 

eftersom det ofta leder till uteblivet sälj, frustation och tappad försäljning. 

Varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) förklarar därmed att det är viktigt att 

få hela varuhuset och samtliga medarbetare att tänka likadant när det gäller strukturen 

på lagret. 
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Utöver detta mäts även varuhusen på återvinning av plast och kartong, vilket också är 

ett av lagrets ansvarsområden. Anledningen till att det mäts är för att vid korrekt 

återvinning får varuhuset pengar och slipper därmed de böter som delas ut vid felaktig 

sortering. Vidare förklarar varuhuschefen i Arninge (Intervju, 2017-04-09) att det 

finns ett reklamationsark för att kunna se hur mycket som reklameras. Tidigare skulle 

alla reklamationer skickas in och godkännas, vilket tog lageryta och energi. Istället 

har nu XXL fördelaktiga reklamationsavtal med leverantörerna som innebär att 

varorna kasseras och varuhusen få därmed en procentuell ersättning utifrån de varor 

som reklamerats. Den förbättrade reklamationsprocessen är viktig eftersom den har en 

positiv inverkan på gästerna och servicen (Intervju varuhuschef Arninge, 2017-04-

09). I tillägg till dessa mätningar menar även driftchefen att PO som KPI syftar till att 

ha ett så kurant lager som möjligt och är därför relevant för lagret men även för 

säljarna (Intervju driftchef, 2017-04-11). 

  

Varuhuschefen i Barkarby (Intervju, 2017-04-25) förklarar att det inte finns några 

större förbättringsområden inom lagret eftersom majoriteten kontrolleras genom IT-

systemen och de ovan nämnda kontrollerna. Dock beskriver han hur lagerytan är 

begränsad och kostar pengar, och relaterar det till försäljningen. Det är således viktigt 

att ta hänsyn till vad som säljer bra och därmed utforma sin lagerhållning utefter det, 

exempelvis genom att lägga stora produkter som beställningsvara i Stockholm city, 

där lagerytan är mindre. Ytterligare en vital del i XXLs lagerhantering är att alla 

avdelningar har tydligt markerade platser, likt en ”store in storage” för att hela tiden 

skapa kontroll och att kunna sälja mer (Intervju varuhuschef Barkarby, 2017-04-25).  

 

4.2 Etableringsstrategi 

 

4.2.1 Bakgrund till den aggressiva expansionen 

I grund och botten handlar det om att ta marknadsandelar (Intervju driftchef, 2017-04-

27). Det fungerar lite som ett ekorrhjul för klarar driftchefen, ”desto snabbare vi 

växer ju större volymer kan vi köpa och ju lägre priser kan vi få och ju billigare kan 

vi sälja varan till konsumenten” (Intervju, 2017-04-27). Eftersom XXL fortfarande är 

utmanare på den svenska marknaden är det viktigt att företaget har ett högt tempo i 

sin etablering. Driftchefen lyfter även fram att erfarenheten från XXLs grundare har 

spelat en stor roll i etableringsbesluten, detta eftersom de har gjort samma resa 
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tidigare med Elkjöp. Det är en klar fördel då ledningen tidigare varit med vid samma 

typ av beslut, och i slutänden handlar det om vilka orter man ska etablera på och det 

godkännandet kommer från ledningen. Ledningens tidigare erfarenheter med vilka 

orter Elgiganten gjort succé på är därför en viktig kriterie (Intervju driftchef, 2017-04-

27). 

  

4.2.2 Planering och etablering 

Driftchefen beskriver planeringshorisonten för nyetablering som en relativt lång men 

flexibel process (Intervju, 2017-04-27). Det är många faktorer som spelar in vid 

beslut om nyetablering, framförallt gäller det att hitta rätt läge, men faktorer som 

bygglov och inredning påverkar också beslutet. När det gäller tidsaspekten för att 

sätta planerna till verkligheten jobbar XXL med allt ifrån ett till fyra år. Tidsaspekten 

påverkas även av strategin, som är att öppna 10-12 butiker varje år, och således beror 

det på hur man ligger till internt, hur och när kontrakt signeras. ”Blir det fyra varuhus 

i Finland, fyra i Norge och fyra i Sverige? Eller som i fjol när det blev åtta i Norge, 

tre i Sverige och två i Finland” (Intervju driftchef, 2017-04-27). Driftchefen menar 

att det beror på hur butiksöppningen slår och hur vi lyckas styra det i slutändan, 

horisonten blir därför väldigt flexibel. Vidare förklarar driftchefen att det kan gå 

snabbare om fastigheten redan är byggd och klar men, det är ändå en 

förhandlingsprocess med fastighetsägaren gällande hyra, tillträdesdatum osv. I bästa 

fall kan det bli en horisont på ett år men vi måste fortfarande ta fram business case 

och få godkännande från styrelsen. Styrelsen beslutar även vilken typ av business case 

som ska tas fram (Driftchef, 2017-02-22). Till exempel vid etableringen i Stockholm 

City kan ses ur ett brand building perspektiv, därför framställdes ett business case 

tillsammans med ett brand case. 

  

4.2.3 Beslutsunderlag 

Driftchefen förklarar geografiska och demografiska aspekter utgör grundbulten för 

beslut om nyetablering (Intervju, 2017-04-27). Det viktigaste är geografi som ett 

initialt kriterie, ”vart vill vi öppna och vart kan vi öppna?”. Sedan finns det givetvis 

orter där XXL finns men inte har fullständig täckning. ”Utifrån geografin tittar vi på 

alla de här underparametrarna som är viktiga men de är mer en väg till beslut” 

(Intervju driftchef, 2017-04-27). Ur en demografisk synvinkel tittar XXL primärt på 

befolkningen i staden och sekundärt på befolkningen i kommunen. Primärdata är 
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således hur många bor i stadskärnan eller runt varuhuset. Vid insamling av 

sekundärdata menar driftchefen att det är många aspekter man tittar på. Hur många 

reser till handelsområdet eller motorvägar som passerar, hur långt ut sträcker sig 

kommunen, hur många tillresta åker till den kommunen för att handla (Intervju 2017-

04-27). Driftchefen menar att dessa parametrar blir oerhört betydelsefulla när XXL 

ska in i en mindre stad. Det är kanske så att staden är mindre men kommunen är 

ganska stor, då åker man ganska långt för att handla. ”I Norrland till exempel åker 

folk kanske en timme för att handla men i Stockholm är det inte aktuellt att sätta sig i 

bilen 1-1,5h för att handla, då åker man istället till närmsta handelsområde” 

(Intervju driftchef, 2017-04-27). Vidare förklarar driftchefen att beteendet skiljer sig 

ganska markant utifrån geografin också. Dessa geografiska och demografiska 

aspekter utgör grundbulten för beslut om plats inom XXL och utöver det får man 

räkna på snittförbrukningen för en svensk relaterat till sport och vildmarksprodukter 

menar driftchefen (Intervju, 2017-04-27). 

  

För att få en någorlunda bra bild om marknaden och dess storlek utvärderar även 

XXL befolkningen och snittförbrukningen per invånare och år. Relaterat till 

marknaden inkluderas även konkurrensaspekter, om det finns konkurrenter och hur 

mycket konkurrenterna omsätter per år i den staden. Driftchefen förklarar ”egentligen 

tar vi ingen hänsyn till att det finns konkurrenter på orten utan det är något vi istället 

triggas av” (Intervju, 2017-04-27). XXL anser att företagets koncept är så pass starkt 

med hänsyn till den framgång som uppnåtts på existerande platser och därför ”ser vi 

sällan på konkurrens i negativ mening, eftersom ju fler konkurrenter det är ju större 

marknad finns det och desto mer kan vi hämta” (Intervju driftchef, 2017-04-27). 

  

Kannibalism är något som alltid tas med i beräkning menar driftchefen. Primärt tittar 

XXL då på omsättningskannibalism, det vill säga flyttas omsättningen till andra 

varuhus eller skapas omsättning. Kannibalism kan även ha en positiv innebörd menar 

driftchefen (Intervju, 2017-04-27). I Stockholm till exempel, där XXL har flera 

varuhus, kan det istället vara aktuellt att öppna fler varuhus för att få en viss del 

kannibalism och fördela marknadsföringskostnader på flera enheter.    

  

Driftchefen beskriver att handel föder handel, ett handelsområde med många stora 

aktörer indikerar på att starkt handelsområde, vilket gör det väldigt intressant 

(Intervju, 2017-04-27). I mindre handelsområden blir det istället att räkna på detalj. 
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Driftchefen förklarar vidare att det är svårt att skapa nya handelsområden och bryta 

trender samt beteenden, så det är klart att man vill hamna bredvid starka spelare som 

driver trafik, det är också något som bidrar till jämnare efterfråga. 

  

Ekonomiska aspekter och befolkningens inkomst är något XXL är medvetna om men 

generellt används det inte som underlag för beslut menar driftchefen (Intervju, 2017-

04-27). Undantag kan göras kring storstäderna, vilket kan tolkas som ett strategiskt 

beslut, men annars ligger det inte till grund för nyetablering. ”Exempelvis var 

etableringen av varuhuset i Arninge ett beslut där inkomsten hade en mindre 

inverkan, eftersom där visste vi att folk var mer välbärgade” (Intervju driftchef, 2017-

04-27). Dock poängterar driftchefen att det inte går att se en röd tråd mellan inkomst 

och viljan att spendera för XXL, eftersom det kan vara helt omvänt i sport- och 

frilufts-branschen, när befolkningen har en lägre snittinkomst. Vidare förtydligar 

driftchefen att när befolkningen har en lägre snittinkomst har XXL märkt att 

befolkningen i det geografiska området tenderar att spendera mer pengar på aktiviteter 

än exempelvis resor och restaurangbesök. Antagligen lever populationen i området 

mer friluftsliv med camping och utomhusaktiviteter och väljer därför att lägga pengar 

på det menar driftchefen (Intervju, 2017-04-27). I tillägg poängterar driftchefen även 

att många undersökningar visar att människan blir mer aktiv och det således har blivit 

mode att träna och leva ett mer aktivt liv. 

  

4.2.4 Kommun och fastighetsägare 

XXL äger heller inte någon av deras fastigheter utan hyr istället av fastighetsägare, 

vilket är vanligt inom detaljhandeln (Intervju driftchef, 2017-04-27). Driftchefen 

menar, eftersom man inte helt hundra kan säga vart handeln står om fem år med e-

handeln och konkurrensen vill man därför undvika osäkerheten som råder inom 

fastighetsbranschen och samtidigt inte låsa upp kostnader. Driftchefen förklarar att det 

är en intressant bransch med tanke på vart den kan ta vägen, och i slutändan kommer 

såklart alla handla i butik, men i vilken omfattning är frågan om 10-15 år. Det går en 

trend inom branschen mot online och flaggskeppsbutiker, och vissa har redan testat 

konceptet, där kunden provar plagget i butiken och sen beställer hem varorna till sig 

själv. Driftchefen menar att det är ett fenomen som kanske inte slagit igenom men 

ändå är på väg. Vidare förklarar driftchefen att kommunerna är väldigt mån om deras 

handelsområden vilket gör att kommunerna jobbar ganska hårt med infrastrukturen 
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och liknande kring handelsområden. Anledningen är att en hög trafik av människor 

bidrar till mer försäljning och således mer skattepengar samt ökad tillväxt för 

kommunen. Men i grund och botten är det fastighetsägarna som skapar ett attraktivt 

område (Driftchef, 2017-04-27). 

  

”Många fastighetsägare pratar om oss som en kategori-killer, vilket gör oss till en 

ganska viktig spelar inom etablering” (Intervju driftchef, 2017-04-27). Driftchefen 

förtydligar att när XXL etablerar på ett handelsområde förstärks det, eftersom XXL är 

starkast inom sin kategori (Driftchef, 2017-02-22). Vidare har XXL identifierat en 

synergieffekt, när de signerar kontrakt kommer andra efter och det behöver inte 

nödvändigtvis vara inom samma bransch (Intervju driftchef, 2017-04-27). 

  

Sammanfattningsvis menar driftchefen att det inte finns någon röd tråd i hur 

insamling av informationen går till eller genom vilka källor den kommer ifrån. Det 

viktigaste är att få information från alla möjliga kanaler, vilket leder till att beslutet 

grundar sig rätt. ”Vi jagar information på alla sätt och vis för att få tillräckligt med 

underlag för ett beslut” (Intervju driftchef, 2017-04-27). När all information är 

insamlad och alla beräkningar är gjorda, presenterar driftchefen business caset för 

ledningen. I business caset framgår även hur snabbt varuhuset kan byggas, den 

beräknade omsättningen och totala kostnader för att genomföra projektet. I slutändan 

handlar det om vad som finns kvar på sista raden för den etableringen och hur snabbt 

kan den ro i land (Driftchef, 2017-04-27). 

  

4.2.5 Utvärdering och förbättringsarbete 

Egentligen har det inte skett någon utvärdering av nyetableringar menar driftchefen 

(Intervju, 2017-04-27). XXLs koncept är så starkt och tittar man i Sverige så har alla 

orter varit extremt lyckade. Driftchefen menar att, även fast XXL inte upplevt en 

misslyckad etablering så skulle det ändå finnas en risk när XXL närmar sig 40-50 

varuhus. Ambitionsnivån som den i dagsläget är att ha mellan 35-40 varuhus i Sverige 

och sen blir den svenska marknaden för liten och då är det kanske bättre att etablera 

sig i Europa (Intervju driftchef, 2017-04-27). Även fast det inte pågår någon tydlig 

utvärdering av nyetableringar så utvecklar vi konceptet hela tiden menar driftchefen. 

Det inkluderar allt ifrån innehållet i butiken med inredning och produkter, till hur man 

jobbar i butiken, baserat på det försöker XXL hela tiden utveckla konceptet utifrån 

den input som tillkommer från tidigare etablering (Intervju driftchef, 2017-04-27). 
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Driftchefen förklarar vidare, ”ser man historiskt sätt för de här 7 åren i Sverige så har 

vi blivit mycket mer effektiva (Intervju, 2017-04-27). Exempelvis byggs ett varuhus på 

två veckor istället för 6 veckor, eftersom vi nu har ett koncept team. ”Vi har även 

blivit smartare i planläggningen och tydligare med olika roller, så egentligen är det 

smartness och erfarenhet som bidragit till att det blivit effektivare genom 

nyetableringar” (Intervju driftchef, 2017-04-27).    
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5 Analys  

 

Analyskapitlet har delats upp i två delar, styrning av varuhus och etableringsunderlag 

och beslut, vilket grundar sig i studiens två frågeställningar ”Hur och varför arbetar 

XXL sport och vildmark med olika styrmedel för att kontrollera samt styra varuhusens 

lönsamhet?” samt “Vilka kriterier och beslutsunderlag ligger till grund för XXLs 

etableringsbeslut på den svenska marknaden?”. För att uppfylla studiens syfte 

kommer sambandet mellan den löpande styrningen av varuhusen och 

etableringsbeslut att behandlas som en avslutande del i analyskapitlets andra avsnitt, 

etableringsstrategi. 

 

5.1 Styrning av varuhus 

I denna första del av analysen kommer den teoretiska referensramen att appliceras på 

det empiriska resultatet relaterat till den löpande styrningen av varuhus. Detta för att 

bidra med jämförelse utifrån existerande teori och således förklaring till hur och 

varför XXL använder olika styrmedel för att styra och kontrollera lönsamhet i 

varuhusen. Analysavsnittet inleds med en förklarande modell som skildrar XXLs 

styrningen av butiker på olika nivåer. Vidare analyseras XXLs strategi och 

målsättningar, organisationsstruktur och ansvarsfördelning som förutsättningar för att 

därefter behandla de olika styrmedlena separat, vilket summeras i en 

förklaringsmodell som är baserad på Malmi och Browns (2008) “Control package”. 

Den summerande modellen syftar därmed till att skildra hur de olika styrmedlena kan 

ses som ett paket för att bidra med ett holistiskt perspektiv på XXLs löpande styrning 

av varuhusen.  

  

5.1.1 Kartläggning av XXLs styrning på olika nivåer 

Figur 5.1 syftar till att ge en initial bild av XXLs styrning och ansvarsfördelning på 

olika nivåer. Utifrån modellens uppdelning av strategisk-, taktisk- och operativ nivå 

fångas även tidsaspekter; där den strategiska nivån avser tre år och mer; den taktiska 

nivån avser främst 1års cykler med hänsyn till XXLs arbetssätt; och den operativa 

nivån avser mindre än ett år och därmed den löpande driften i varuhusen. Således 

integrerar modellen visionen och strategierna med de olika styrmedlena för att 

övergripande skildra hur strategierna realiseras genom styrmedel och förutsättningar. 
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Figur 5.1 XXLs styrning av varuhus relaterat till strategisk-, taktisk- och 

operativ nivå 
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5.1.2 Kopplingen mellan målsättningar, strategier och styrmedel 

XXLs vision formuleras i årsredovisningen och lyder, XXL ska bli ledande 

distributionskanalen för ett unikt utbud av sport-, vildmark-, och friluftslivsprodukter 

till låga priser (XXL årsredovisning, 2015).  Walter och Hanrahan (2000) samt 

Harrauer och Schendlitz (2016) påpekar att företag inom detaljhandeln måste ständigt 

granska sin omgivning, i relation till deras strategiska inriktning. Samma uppfattning 

delas av driftchefen som förklarar att man inte “helt hundra” kan säga vart 

detaljhandeln står om fem år med e-handeln och konkurrensen. Vidare påpekar 

driftchefen att det är en intressant bransch med tanke på vart den kan ta vägen, och i 

slutändan kommer ju såklart alla handla i butik men i vilken omfattning är frågan om 

10-15 år. XXLs nuvarande företagsstrategi avser, kapitalisering på den förväntade 

marknadstillväxten, förbättra konkurrenspositionen genom utnyttjande av 

verksamhetens skalbarhet, i form av försörjningskedjan, IT-system, och butikskoncept 

(XXL årsredovisning, 2015). Affärsstrategin, vilken beskriver hur denna 

företagsstrategi realiseras och hur företaget mobiliserar resurser för att uppfylla målen 

(Ward & Peppard, 2002), innebär en fortsatt butiksetablering på XXLs existerande 

marknader, utveckling av e-handeln, fokus på XXLs kundproposition för att driva 

Like-for-Like tillväxt, fokus på kostnader genom värdekedjan, öka lönsamheten i 

Sverige och Finland, samt erövra nya marknader genom företagets existerande 

kostnadsbas samt logistik. 

  

Utifrån ovanstående kan det utläsas att XXL har en tydligt utstakade tillväxtstrategi. 

Vidare fyller XXLs stora butikskoncept, låga priser samt nischade inriktning mot 

sport, jakt och vildmark ett behovsgap på den svenska detaljhandelsmarknaden. 

Uppfyllandet av behovsgapet tillsammans med 10-12% lägre kostnadsbas än 

konkurrenter samt företagets fokus på högkvalitativ service har bidragit till en tydlig 

differentiering och stark position på den svenska marknaden. Att utläsa från den 

insamlade empirin går det tydligast att relatera XXL positionering, operativa 

effektivitet, samt tighta kostnadskontroll efter Porters (1996) definition gällande 

lågkostnadsstrategi. Driftchefen förklarar att XXL har samma produkter som 

konkurrenterna men att XXL har en 10-12% lägre kostnadsbas än sina konkurrenter, 

vilket kan ses som en av företagets största konkurrensfördel. För att skapa en lägre 

kostnadsbas än konkurrenter är XXL är otroligt nitiska när det gäller 

kostnadsmedvetenheten och kostnadskontroll något som realiseras genom hela 

organisationen. Bruggeman och Van der Stede (1993) lyfter även fram att skalfördelar 
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är en viktig faktor för lågkostnadsstrategier. Genom XXLs 21 varuhus i Sverige och 

närmre 70 inom hela Norden, där majoriteten av varuhusen kan ses som nästan 

identiska till storleken och sortimentet, kan XXL driva stora inköpsvolymer och 

därigenom uppnå skalfördelar. Det är även en kritisk framgångsfaktor för 

stormarknadskedjor inom detaljhandeln menar (Walters & Hanrahan, 2000) och 

tillägger att stora inköpsvolymer maximerar förhandlingskraften gentemot 

leverantörer vilket är en viktig aspekt för att överleva som stormarknadskedja.  

 

En annan aspekt som kännetecknar företag med lågkostnadsstrategi är en strikt 

kostnadskontroll och kostnadsminimering (Bruggeman & Van der Stede 1993). Hur 

denna kostnadskontroll och kostnadsminimering realiseras går enklast att utläsas från 

XXLs styrning inne i varuhusen. Som driftchefen förklarar ”vi är otroligt nitiska i 

kostnadskontrollen eftersom det är en del i vår kultur” (Intervju, 2017-04-11). 

Bruggeman och Van der Stede (1993) menar, vid en lågkostnadsstrategi bör 

kontrollsystemet förespråka kostnadsreducering och effektivitet, vilket innebär att 

kontrollen bör vara tight och baserad på frekvent och detaljerad rapportering, och i 

tillägg bör incitament baseras på kvantitativa mål (Bruggeman & Van der Stede 

1993). Författarna lyfter även fram kostnadsreducering genom överlägsen teknologi 

som en viktig framgångsfaktor.  

 

Med tanke på XXLs tillväxt sen första varuhuset öppnade i Sverige har även 

försörjningskedjan växt i samma takt och för att effektivisera och reducera kostnader i 

försörjningskedjan har XXL gjort stora investeringar i både centrallager och IT-

system och därmed lyckats automatiserat majoriteten av dessa processer. Detta 

påvisar betydelsen av operativ effektivitet (Ward & Peppard, 2002; Thomas et al., 

1998) för XXL och således hur XXLs företagsstrategi; förbättra konkurrenspositionen 

genom utnyttjande av verksamhetens skalbarhet, i form av försörjningskedjan, IT-

system, och butikskoncept; genomsyrar hela organisationen. XXL skapar därmed 

värde för sina kunder genom att effektivisera sina processer (Ward & Peppard, 2002), 

vilket styrker deras position på marknaden, specifikt med hänsyn till den trend inom 

e-handeln som kan bli avgörande att anpassa sig till för att överleva som 

detaljhandelsföretag.  

 

På en övergripande nivå uppfyller XXL de grundläggande kundbehoven med låga 

priser, lämplig placering samt stort utbud av produkter, vilka är kritiska faktorer för 
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framgång och överlevnad (Walters & Hanrahan, 2000). Även fast XXL styrning och 

strikta kostnadskontroll innehåller många inslag av lågkostnadsstrategi råder det 

motsättningar till XXLs faktiska omgivning då detaljhandelsbranschen kännetecknas 

av en hög konkurrens och dynamiska förutsättningar (Walters & Hanrahan, 2000; 

Harrauer & Schendlitz, 2016). Branschens dynamiska förutsättningar kan delvis 

konkretiseras till kundbehov, vilka förändras samt är svåra att förutsäga. I tillägg är 

kunderna nuförtiden välinformerade, krävande samt intoleranta till dålig service. 

Detta innebär att, trots XXLs utstakade lågkostnadsstrategi, är service, kunskap och 

kundbemötande extremt viktig för att bedriva försäljning av ett unikt utbud av 

märkesprodukter. Denna service och kvalité förverkligas främst via XXLs kultur och 

värderingar, produkt- och säljutbildningar samt säljstrategin kompletta lösningar. 

Branschens dynamiska förhållanden förutsätter således även en flexibilitet i XXLs 

styrmedels förmåga att registrera företagets omgivning (Harrauer & Schendlitz, 

2016), och därmed säkerställa att uppfyllelsen av kortsiktiga mål ligger i linje med 

verksamheten långsiktiga mål. Bruggeman och Van der Stede (1993) förklarar att 

olika typer av differentiering kräver olika grader av kortsiktig flexibilitet, vilket 

medför olika grader av osäkerhet. För att mäta dessa osäkerheter krävs en lämplig 

utformning av företagets kontroll system (Bruggeman & Van der Stede 1993). Hur 

XXL återkopplar till de kortsiktiga målen går att utläsa i varuhusens dagliga 

användning av formella styrmedel i kombination med informell styrning. 

Sammanfattningsvis har XXL en tydlig koppling mellan dess målsättningar, strategier 

och styrmedel, vilka är anpassade till att bemöta detaljhandelns dynamiska 

förutsättningar.  

 

5.1.3 Organisationsstruktur och Ansvarsfördelning 

Organisationsstruktur hänvisar till sättet hur arbetsuppgifter och ansvar är fördelade 

inom organisationen. I en decentraliserad organisation delegeras ansvaret nedåt i 

organisationen till respektive enhetschefer (Wilson & Chua, 1997). Denna struktur 

och ansvarsfördelning inom XXL är lätt att uttyda. Högst upp inom den svenska delen 

av XXL sitter Sveriges VD därefter återfinns två driftchefer som ansvarar för 

varuhusen i norra respektive södra Sverige samt fem säljchefer som ansvarar för 

avdelningar sport & hälsa, skor, sportkläder, jakt & vildmark, samt skidor & cykel. I 

tillägg finns även kassakoordinator och lagerkoordinator som rapporterar till 

driftcheferna. För varuhuset är det varuhuschefen som bär huvudansvaret och inne i 
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varuhusen delegeras ansvaret för avdelningarna till respektive säljledare. Utöver dessa 

fem avdelningar i varuhusen finns kassa, lager och varupåfyllning. Simons et al. 

(2000) menar att utformningen av arbetsenheter, kontrollen, och ansvarsfördelningen 

är de huvudsakliga strukturella verktygen för att influera verksamheten och 

säkerställa att samtliga medarbetare strävar efter samma mål. Driftchefen förklarar att 

organisationen kan ses som relativt liten och tanken med att behålla den så grundar 

sig i balansgången mellan kontroll och kreativitet. Enligt Anthony et al. (2014) är 

denna avvägning mellan autonomi och enhetens restriktioner till stor del avgörande 

för företagets effektivitet, om resultatenheterna är fullständigt autonom riskerar 

företaget att förlora fördelar med storlek och synergi. Denna kontrollpåverkan har 

förändrats genom åren som resultat av XXLs tillväxt, vilket kan tolkas av Merchant 

(1981), att XXLs behov av decentralisering har därmed ökat behovet av att 

implementera en mer administrativt orienterad strategi som involverar bättre 

strukturering av aktiviteter, mer formell kommunikation, samt en ökad användning av 

standardiserad information för att utvärdera prestationer. En tydlig förändring av 

denna kontroll kan ses i att varuhuschefens tidigare möjlighet att planera varuhusets 

dagliga försäljning, både dag-till-dag men också månadsvis. Denna möjlighet har 

tagits bort då samtliga varuhus nu följer samma budgetplan och därmed samma 

budgetkurva, budgeten är nu statistiskt framtagen och baserad på fjolårets försäljning. 

För ledningen innebär denna enhetliga användning av budgeten en mer rättvis 

bedömning mellan varuhusens prestationer, i tillägg innebär användandet av samma 

budgetplan att varuhusen kan jämföra prestationer mellan varandra.  

 

Avvägningen mellan autonomi och restriktioner samt ökat behov av standardiserade 

prestationer, som Anthony et al. (2014) och Merchant (1981) belyser, går även att se i 

XXL min-max system, vilket är kopplat till varupåfyllning av lagret. Tidigare hade 

säljledare möjligheten att beställa upp varor till avdelningen i varuhuset, vilket kunde 

bidra till felaktiga uppskattningar av produkternas efterfråga och därmed utebliven 

försäljning. Då som nu sattes min-max nivåerna i systemet av inköp- och säljcheferna 

men skillnaden är nu att säljledarna inte kan påverka denna nivå. Dock har säljledarna 

möjlighet att påverka kampanjvarorna, mer konkret den beställda volymen samt hur 

kampanjvarorna exponeras inne i varuhuset. Fisher (1998) påpekar i samband med 

detta att kontroll kan påföras beroende på nivån i en organisation, och detta 

kontrollbehov kan skilja sig mellan olika organisationsnivåer, ledningskontroll 

tenderar att fokusera på finansiella mätningar samtidigt som den operativa kontrollen 
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tenderar att vara mindre frekvent. Sammanfattningsvis förhåller sig styrningen inne i 

varuhusen till de förutsättningar som ledning framställt, vilket är avgörande för 

företagets operativa effektivitet och strategi uppfyllelse. XXL snabba expansion har 

därmed ökat behovet av administrativ kontroll och standardiserade prestationsmått. 

Den enhetliga användningen gör det möjligt för ledningen att styra och utvärdera 

samtliga varuhus i Norden efter samma premisser och prestationer. XXLs koncepts 

enhetliga utformning kan även ses som nödvändigt från ledningens sida för att 

koordinera varuhusen och kontrollera ansvarsområden och kostnader och för att 

bevara fördelarna med företagets storlek och synergi.  

 

 

5.1.4 Budget 

 

5.1.4.1 Budget som strategisk riktlinje 

XXLs framstående användning av budgeten styrker det kortsiktiga finansiella fokus 

som kännetecknar detaljhandeln (Harrauer och Schendlitz, 2016). Anledningen till att 

XXLs budget har en så stor del i styrningen av varuhusen är för att det är ett av få 

styrmedel som kan integrera verksamhetens aktiviteter till en enhetlig 

sammanställning (Otley, 1990). Vidare innebär det att den integrerar den strategiska 

nivån med varuhusens dagliga drift, eftersom att budgeten ses som ett facit relaterat 

till varuhusen prestationer där sista raden är avgörande. Därför är även YTD en viktig 

parameter för att ständigt utvärdera hur varuhus och avdelningar taktar mot budgeten, 

vilket kan kopplas till Greves (2011) kontrollperspektiv relaterat till budgeten. 

Således spelar budgeten en avgörande roll för ledningens styrning av medarbetarnas 

beteende (Greve, 2011). Kontrollperspektivet är därmed nödvändigt för att 

operationalisera XXL vision. För att lyckas med övergripande mål menar Merchant 

(1981) att budgetmål underlättar förståelsen och hängivelsen till dessa mål, vilket 

leder till mindre avvikelser från planen samtidigt som mindre kommunikation är 

nödvändigt för att behålla koordinationsförmågan. Resonemanget grundar sig i att när 

företag växer i storlek och diversitet tillkommer problem relaterade till kontroll, 

kommunikation och koordination (Merchant, 1981). Utifrån det förklaras XXLs 

användning av budgeten ytterligare eftersom det har underbyggt den snabba 

tillväxten, vilket är en del i XXLs affärsstrategi och implicit företagsstrategi. Vidare 

innefattar även affärsstrategin fokus på kostnader genom värdekedjan samt öka 

lönsamheten i Sverige och Norge där budgeten fungerar som en implementering av 
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affärsstrategin (Simons et al., 2000) genom dess nitiska kostnadskontroll samt 

resultatorientering. 

  

Utöver budgetens kontrollfunktion används även budgeten som ett verktyg för 

kommunikation inom detaljhandeln eftersom den förmedlar intentioner och 

förväntningar (Walter & Hanrahan, 2000). Budgeten som ett verktyg för 

kommunikation bekräftar XXL genom den kontinuerliga uppföljning som görs inom 

företaget relaterat till de målsättningar som satts av ledningen. Syftet med den dagliga 

uppföljningen av budgeten förklaras av Walter och Hanrahan (2000) som viktigt för 

att skapa förståelse hos de anställda. Detta främjas ytterligare av den transparensen 

(Cohanier, 2014) och skalbarheten som genomsyrar XXL eftersom det är en kritisk 

faktor för att implementera strategierna. En central aspekt i budgetanvändandet är att 

budgeten ska vara tidsenlig samt träffsäker (Walter & Hanrahan, 2000) och eftersom 

beslut baserat på budgeten tas dagligen hos XXL möjliggör även informationscykeln 

information för samma tidsintervall. Således är budgetens skalbarhet och transparens 

betydelsefulla aspekter i användandet av budgeten och främjas ytterligare av den 

tydliga ansvarsfördelning som är satt för budgeten (Wilson och Chua, 1997). 

Kopplingen mellan XXLs ansvarsfördelning, transparensen och skalbarheten förklarar 

företagets dagliga uppföljning inom varuhusen eftersom varje varuhus och avdelning 

har en egen budget som dessutom bryts ner till dagliga målsättningar för olika 

produktsegment. Följdriktigt ses därför varje avdelning som ett varuhus i varuhuset 

med avsikt att förmedla ett ägandeskap till säljledarna som ansvarar för avdelningens 

budget.  

  

5.1.4.2 Budgetprocessen 

Kritisk kan man ställa sig till XXLs budgetprocess eftersom delaktighet i 

budgetrelaterade aktiviteter leder till mer realistiska planer och bidrar således till en 

högre motivationseffekt för mellanchefer (Merchant, 1981).  Denna kritik grundar sig 

i XXLs budgetprocess eftersom budgeten sätts på ledningsnivå utan möjlighet till 

påverkan för säljchefer eller varuhuschefer. Ett motiv till varför budgetprocessen 

avskärmar inflytande från mellanchefer inom XXL är framställningens statistiska 

precision menar driftchefen. Dessutom har XXL tidigare frångått en budgetprocess 

där det fanns möjlighet för påverkan eftersom det kunde bidra till missvisande 

rapportering till huvudkontoret. Vidare grundar sig budgeten i historisk data och har 
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inte belysts som ett problem av respondenterna, vilket potentiellt beror på resonabla 

målsättningar. Walter och Hanrahan (2000) förtydligar att chefer kan bli mindre 

engagerade i budgeten om den är svåruppnåelig. En kritisk faktor för XXL är således 

budgetprocessen och de budgetmål som sätts upp eftersom budgeten har en så viktig 

del i utvärderingen av butiker kombinerat med att vinnarkulturen och den inre 

motivationen kan påverkas markant av de budgetmålen. Dessutom är även 

bonussystemet kopplat till budgeten, vilket gör budgetprocessen och budgetmålen till 

en ännu viktigare del i de anställdas motivation. 

  

5.1.4.3 Budgetens betydelse för driften av varuhusen 

Budgeten kan användas både diagnostiskt och/eller interaktivt och fyller därför två 

olika syften som kontrollsystem (Simons et al., 2000). Den diagnostiska 

användningen avser att realisera XXLs avsedda strategier (Simons et al., 2000) och 

fungerar således som en formell feedback för att motivera, övervaka och belöna 

lönsamhetsplaner och prestationsmål. Henri (2006) förklarar att en diagnostisk 

användning av budgeten bidrar till motivation och vägledning för att uppnå mål och 

detta traditionella synsätt skildrar sig i XXL genom budgetens funktion som ultimat 

riktlinje. De budgetmål som ledningen sätter är som redan beskrivet avgörande för att 

skapa motivation och bibehålla kulturen inom varuhusen samtidigt som de avser att 

implementera företagsstrategin. Vidare är det nödvändigt för att utöva kontroll över 

uppnående av målsättningar men även för att ge anställda möjlighet att leta efter 

möjligheter och lösa problem (Mundy, 2010). Den senare funktionen präglar XXLs 

användning av budgeten med hänsyn till den ständiga interaktion som sker i form av 

möten och direkt kontakt i syfte att bidra till förbättring, både på varuhus- avdelnings- 

och säljarnivå. Budgetens två komplementära roller förutsätter en balans mellan 

beslutsfattande och målkongruens för att samtidigt ge anställda tillräckligt med 

autonomi för att ta beslut (Mundy, 2010). Beträffande denna balans förklaras XXLs 

strikta kontroll av budgeten i kombination med den autonomi som varuhuschefer och 

säljledare avses ha i styrningen av varuhusen. Motivet till att ha en balans mellan de 

två olika användningarna är att när det diagnostiska kontrollsystemet är satt och mål, 

mätningar och incitament är sammanflätade, ges chefer friheten att fokusera på 

verksamhetens tillväxt och lönsamhet (Simons et al., 2000). 
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Den interaktiva användningen av budgeten är nödvändig för att skapa en uppfattning 

relaterad till förändrade omständigheter (Simons et al., 2000) och förklarar därmed 

betydelsen av att arbeta interaktivt i detaljhandelns dynamiska omgivning (Harrauer 

& Schendlitz, 2016). XXL utnyttjar informell styrning i hög grad i form av möten och 

face-to-face kontakt ute på golvet för att dagligen utvärdera hur varuhusen presterar 

utifrån budgeten. Mötena och interaktionerna syftar till att bidra med motivation samt 

delaktighet i varuhusen och uppmärksammar även avvikelser i budgeten, både 

positiva och negativa, för att kontinuerligt bidra till förståelse och 

förbättringsåtgärder. Arbetssättet beskrivs av Simons et al. (2000) som en pågående 

dialog mellan organisationens medlemmar i syfte att förstå varför avvikelser uppstår, 

vilket möjliggör anpassning av system, beteende samt handlingar för att korrigera 

dessa avvikelser. Som ett resultat kan XXL hela tiden se vart det går att accelerera 

försäljningen baserat på den budget som är satt för avdelning och produktsegment 

vilket främjar organisatoriskt lärande (Abernethy & Brownell, 1999).  

  

För att uppnå ett effektivt interaktivt användande av budgeten innebär det att samtliga 

i varuhuset behöver vara involverade i användandet av budgeten (Tuomela, 2005) 

eftersom den bryts ned till avdelningsnivå. Detta kan även förklara varför 

varuhuscheferna har en vital roll i användningen av budgeten inom XXL; eftersom de 

är den oundvikliga länken mellan anställdas prestationer och organisationens 

prestationer som helhet (Fraser och Zarkada-fraser, 2000); samtidigt som de ska 

förklara oförutsedda förändringar till driftchefen och således komma med action plans 

(Simons et al., 2000). Simons et al. (2000) beskriver sambandet som att pressen från 

ledningen löper genom hela organisationen ner till anställda på golvet och resulterar i 

ett gensvar med ny information samt lärande, vilket förmedlas upp från golvet till 

ledningen igen. Den frekventa återkopplingen till avdelningarnas utfall, syftar därmed 

till att öka medvetenheten och förståelsen för hur avdelningarna kan påverka 

resultatet, både som säljare och avdelning, men också hur det hänger ihop med hela 

varuhuset. För att uppnå en högre gruppeffektivitet inom avdelningarna används 

budgeten interaktivt (Chong & Maham, 2014) och speglar sig i XXLs värderingar och 

kultur, med hänsyn till driftchefens metafor gällande hur anställda inom varuhus och 

avdelningar kan ses som ett fotbollslag. 
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5.1.4.4 Budget för kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet 

En central del i XXLs kultur och struktur är kostnadsmedvetenhet, vilket kontrolleras 

genom budgeten och är som ovan beskrivet en implementering av XXLs 

affärsstrategi, fokus på kostnader genom värdekedjan samt öka lönsamheten i Sverige 

och Finland. Således är det budgeten som möjliggör och upprätthåller denna nitiska 

kostnadskontroll i varuhusen. Kostnadsfördelar och kostnadsreduceringar kan uppnås 

genom skalfördelar, överlägsen teknologi, eller förmånlig tillgång till material, tight 

kostnadskontroll och kostnadsminimering (Tsamenyi et al, 2011; Anthony et al, 2014; 

Bruggeman & Van der Stede 1993). I relation till dessa kostnadsfördelar påverkas 

budgeten av samtliga, men i den dagliga driften, sett till vad de anställda kan påverka 

i varuhusen, spelar kostnadsminimering och tight kostnadskontroll en viktig roll. 

Enligt Bruggemann och Van der Stede (1993) bör tight kostnadskontroll baseras på 

frekvent och detaljerad rapportering. Detta skildrar sig i XXLs hantering av 

kostnadsavvikelser sett till varuhusen där kostnader följ upp kontinuerligt. Van der 

Stede (2001) definierar XXLs kostnadskontroll som tight budgetkontroll där 

detaljerade avvikelser identifieras samt diskuteras och korrigerande handlingar tas när 

budgetmål inte uppfylls. En reflektion är att den autonomi som annars predikas av 

XXL inte sammanfaller med deras kostnadskontroll. Motivet till detta förklaras av att 

låga kostnader är en av XXLs konkurrensfördelar samtidigt som det är en del i 

företagets affärsstrategi. Simons et al. (2000) menar att affärsstrategin beskriver hur 

företagets resurser ska användas samtidigt som utformningen av kontrollsystem bör 

baseras på hur ett företag använder sina konkurrensfördelar. För att XXL ska 

bibehålla denna konkurrensfördel är det därför viktigt att arbeta med det som Van der 

Stede (2011) beskriver som tight kostnadskontroll. 

   

5.1.4.5 XXLs budgetanvändning i relation till detaljhandelslitteraturen 

Behovet av att använda budgeten både interaktivt och diagnostiskt inom XXL kan 

förklaras av detaljhandeln specifika förutsättningar. De dynamiska förutsättningarna 

vilka resulterat i ett kortsiktigt finansiellt fokus genom aktieägares krav på avkastning 

(Harrauer & Schendlitz, 2016; Cohanier, 2014), förebyggs av XXL genom den 

interaktiva användningen av budgeten. Ett ytterligare motiv, vilket formar hela 

ekonomistyrningen av detaljhandeln är dess svårighet att finna en logisk funktion där 

en given input genererar en förutsägbar output (Lusch & Jaworski, 1991). Utifrån 

denna förutsättning menar Lusch och Jaworski (1991) att behovet av informell 

styrning ökar, vilket bekräftas av XXLs framstående interaktiva användning av 
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budgeten. Mer specifikt anses möten och interaktioner kopplade till budgeten vara en 

vital aspekt för att främja involvering och förståelse för dagliga förutsättningar 

relaterade till varuhusen. Detta styrks av Lusch och Jaworski (1991) som hävdar att 

feedback relaterad till finansiella mätningar är en nyckelaspekt inom detaljhandeln, 

vilket möjliggörs genom XXLs mötesrutiner på alla olika nivåer inom organisationen. 

  

XXLs interaktiva budgetanvändningen främjar även humankapital som har blivit en 

allt viktigare aspekt inom detaljhandeln (Mekraz & Gundala, 2016). Som en 

betydelsefull del i budgetens användning fungerar varuhuscheferna, och en av de mest 

framstående styrmekanismerna inom detaljhandeln är butikschefers egna driv att 

uppnå mål (Lusch & Jaworski, 1991). I relation till varuhuscheferna innebär det för 

XXL att ha adekvata budgetmål (Walter & Hanrahan, 2000) för att motivera 

personalen och bibehålla personal (Mekraz & Gundala, 2016). Detta eftersom 

personalomsättning är en aspekt som präglar detaljhandeln och kan ha negativa 

konsekvenser. XXLs budgetanvändning överensstämmer även med den tydliga 

företagskultur företaget har satt ut och Cohanier (2014) beskriver företagskulturen 

som ett centralt komplement till den formella styrningen. Således behövs det en 

harmoni mellan informella- och formella- styrmedel inom detaljhandeln (Cohanier, 

2014; Lusch & Jaworski, 1991), vilket genomsyrar XXLs budgetanvändning.  

 

5.1.5 Nyckeltal och prestationsmått  

 

5.1.5.1 Finansiellt fokus – standardiserat eller flexibelt? 

Nyckeltal och prestationsmått med finansiellt fokus är enligt Cohanier (2014) samt 

Lusch och Jaworski (1991) det vanligaste styrmedlet inom detaljhandeln, vilket till 

stor del bekräftas i XXLs fall. Vidare poängterar Harrauer och Schendlitz (2016) att 

det finns ett behov av både flexibilitet och standardisering av de nyckeltalen som 

används inom detaljhandeln. För XXL råder en extremt hög standardisering av 

nyckeltal eftersom rangeringsarket, med 10 KPI, är oföränderligt och applicerat på 

samtliga varuhus med avsikt att jämföra mellan varuhus och skapa tävlingskultur. 

Den höga standardiseringen av XXLs nyckeltal ligger i linje med tidigare studiers 

resultat (Thomas et al., 1998; Harrauer & Schendlitz, 2016), att bidra till jämförelse 

mellan butikerna samtidigt som det ger en indikation på hur resurser används på ett 

effektivt sätt (Ozcan & Tuysuz, 2016).  
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Flexibelt användande samt utformande av nyckeltal existerar och möjliggörs genom 

XXLs välutformade IT-system samt tillgång till data, och varuhuschefer kan därmed 

ta fram egna relevanta nyckeltal. Detta ligger i linje med XXLs strategi i form av den 

skalbarhet det möjliggör, vilket är en kritisk faktor för att XXL ska uppnå sina 

övergripande mål. Dock poängterar både Lusch och Jaworski (1991) samt XXLs 

driftchef att det inte får bli för mycket icke-adekvata nyckeltal eftersom det kan ha 

negativa konsekvenser. Vidare menar Lusch och Jaworski (1991) att överdrivet 

användande av nyckeltal kan bidra till stress samtidigt som driftchefen belyser nedsatt 

kreativitet. Harrauer och Schendlitz (2016) beskriver att en flexibel användning av 

KPI är nödvändigt med hänsyn till detaljhandelns föränderliga samt dynamiska 

omgivning. En reflektion som kan göras i relation till den relativt låga flexibiliteten i 

XXLs nyckeltal är att företagets prominenta fokus på informell styrning kompletterar 

de standardiserade nyckeltalen för att bemöta den dynamiska omgivningen. Vidare är 

en stor del i XXL att arbeta med tävlingskulturen samtidigt som benchmarking och 

kontinuerlig utveckling av varuhusen är vitalt. Standardiseringen av nyckeltalen 

främjar således XXLs tävlingskultur samtidigt som de ligger i linje med företagets 

vision och strategi; att bli den ledande sportvarukedjan genom att kapitalisera på den 

förväntade marknadstillväxten inom sportdetaljhandeln; och förbättra sin 

konkurrensposition; där LFL är ett framstående nyckeltal.  

 

Harrauer och Schendlitz (2016) förklarar även att standardiserade nyckeltal behövs 

för att uppnå butiksmål, vilka ligger i linje med företagets strategi. Författarna 

förtydligar detta i samband med detaljhandelns decentralisering och kopplingen till 

XXL återfinns i de tydliga KPI-målsättningar som kommuniceras till varuhusen i 

syfte att implementera företagets strategi. Decentraliseringen i form av de relativt 

autonoma varuhusen innebär att rigiditeten i nyckeltalen är nödvändig för att 

implementera företagets tillväxtstrategi (driva LFL-tillväxt) och således förbättra sin 

konkurrensposition. Detta innebär att de standardiserade nyckeltalen fungerar som 

ramar för varuhusen, vilka är satta av ledningen, och så länge målsättningarna uppnås 

får varuhusets anställda frihet att laborera för att driva nya initiativ och potentiellt 

vidare tillväxt. Sammanfattningsvis är de standardiserade nyckeltalen i 

rangeringsarket anpassade till XXLs tillväxtstrategi i den konkurrenspräglade bransch 

som företaget är verksamt inom, genom den kontinuerliga kontroll det bidrar med till 

driftchefer och ledningsgrupp.  
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Ytterligare reflektion relaterat till standardiseringen av nyckeltal är att XXLs 

affärsmodell replikeras på liknande platser, vilket underlättar jämförelsen samt 

effektivitetsmätningen (Kumar & Karande, 2000). Thomas et al. (1998) poängterar 

vidare vikten av att reflektera över de resurser varuhuschefer har tillgång till för att 

påverka effektiviteten; och benchmarking för att uppnå samma förutsättningar inom 

butikskedjan; som viktiga aspekter för att utvärdera butikers prestationer på ett rättvist 

sätt. Dessa förutsättningar kan anknytas till XXL eftersom benchmarking i både 

informell- och formell form florerar i företaget samtidigt som det tydligt är utstakat 

vilka resurser varuhuscheferna har att tillgå för att påverka resultat, vilket ytterligare 

främjas av företagets replikationsstrategi. Således ligger stort ansvar på 

varuhuscheferna relaterat till hur de olika nyckeltalen används för att kontrollera, 

motivera och kongruera de anställda. 

  

5.1.5.2 Kortsiktigt- respektive långsiktigt perspektiv 

Det finansiella fokus som Cohanier (2014) beskriver kännetecknas även av ett 

kortsiktigt perspektiv, vilket också är en följd av den föränderliga och oförutsägbara 

omgivningen inom detaljhandeln. XXL har både ett kortsiktigt och långsiktigt fokus i 

utformningen samt användningen av sina nyckeltal men primärt bekräftar företaget 

det kortsiktiga perspektivets prominens. Detta kan relateras till Harrauer och 

Schendlitz (2016) resultat som beskriver hur ingen vecka är sig lik och därmed har 

planeringshorisonten minskat markant inom detaljhandeln. Vidare menar Cohanier 

(2014) att dessa förutsättningar genomsyrar hela styrningen av detaljhandeln och det 

därmed blir ett större fokus på den dagliga driften, vilket även ter sig likt i XXLs 

användning och utformning av nyckeltal. Detta bekräftas genom att de två 

relevantaste nyckeltalen för att styra XXLs varuhus är hit-rate och snittkvitto, vilka 

mäts och följs upp dagligen, med avsikt att hela tiden vara alert samtidigt som det 

möjliggör feedback samt åtgärdande vid avvikelse. För att på ett hierarkiskt vis 

sortera de mest betydelsefulla nyckeltalen för att styra XXLs varuhus återfinns antal 

besökare, varor per gäst, PO som sekundära KPI, vilka även de har ett kortsiktigt 

fokus. I tillägg finner vi daglig uppföljning relaterad till mätningarna av huvud- 

respektive tillbehörsprodukter.  
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De kortsiktigt orienterade nyckeltalen och prestationsmätningarna och således 

styrningen inom XXL kan liknas med den optimering som återfinns inom 

processindustrin genom dess strävan att skapa och bibehålla optimala processer. Det 

kortsiktiga fokuset tillsammans med den dagliga uppföljningen av mätningarna, där 

avvikelser behandlas kontinuerligt, är något som kännetecknar processindustrins 

optimeringstänk. Syftet utifrån detta perspektiv är att det kortsiktiga fokuset i 

kombination med kontinuerlig avvikelsehantering ska leda till ett önskvärt (optimalt) 

beteende hos de anställda, vilket vidare möjliggörs genom omfattande IT-system. 

Skillnaden som kvarstår är att det är människors- och inte maskiners beteenden som 

ska styras inom detaljhandeln och styrker därmed behovet av informell styrning som 

ett komplement till de formella styrmedlena (Lusch & Jaworski, 1991).  Trots det 

kortsiktiga fokus som florerar enligt Cohanier (2014) samt inom XXL, finner vi även 

ett långsiktigt perspektiv relaterat till de ovan nämnda nyckeltalen, eftersom 

målsättningar sätts årligen och följs upp. I tillägg används även nyckeltalet LFL som 

en grundbult för att utvärdera butikernas prestationer på längre sikt, vilket är 

nödvändigt för att implementera XXLs tillväxtstrategi. 

  

5.1.5.3 Icke-finansiella nyckeltal inom detaljhandeln 

Utav de 10 nyckeltalen som ingår i XXLs rangeringsark är ett av de icke-finansiellt, 

antal besökare, vilket enligt av Cohanier (2014) beror på den dagliga driftens 

prominens, branschens föränderliga omgivning samt hög konkurrens. Harrauer och 

Schendlitz (2016) tillägger brist på resurser som en ytterligare faktor för de icke-

finansiella nyckeltalens nedprioritering. XXL har delvis använt icke-finansiella 

nyckeltal men dess relevans har avtagit eftersom det inte bidragit med tillräckligt 

adekvat underlag att agera utifrån. I kombination med den bristande adekvansen hos 

de icke-finansiella nyckeltalen ser vi även en indirekt koppling mellan XXL och 

Harrauer och Schendlitz (2016) resultat, att det finansiella fokuset är betydelsefullt för 

att säkerställa aktieägares lönsamhet. Detta med hänsyn till ledningens tydlighet 

gällande finansiella mål och tillväxt i kombination med att XXL börsnoterades 2014, 

vilket Cohanier (2014) menar ha en påverkan på utformningen av 

prestationsmätningssystemet. 

  

Tidigare studier har belyst fler icke-finansiella nyckeltal som relevanta för att styra 

butiker och utvärdera dess prestationer (se Tabell 3.1). Exempelvis beskriver Ozcan 
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och Tuysuz (2016) personalomsättning, andel klagomål och kundbibehållande som tre 

av de tio mest förekommande nyckeltalen inom detaljhandeln. Förklaringen till varför 

XXL bortprioriterar icke-finansiella nyckeltalen är dess inadekvats. En ytterligare 

reflektion varför icke-finansiella mått inte fått något större fokus inom detaljhandeln 

och mer specifikt XXL är vikten av informell styrning. XXL har ett starkt koncept, 

investerar mycket tid och pengar på sina anställda samt arbetar hårt med informell 

styrning, vilka är tre aspekter som pekar mot ett mindre behov av icke-finansiella 

prestationsmått (Cohanier, 2014). I kombination med dessa aspekter skildrar antal 

besökare övergripande hur attraktivt ett specifikt varuhus är, vilket implicit inkluderar 

kundnöjdhet, kundservice och bibehållande av kunder. En ytterligare potentiell 

förklaring till varför icke-finansiella nyckeltal inte fått fäste hos XXL är 

företagskulturen, vilken fungerar som ett vitalt komplement till nyckeltalen och även 

främjar kundbemötande, service och kvalitet.  

  

5.1.5.4 Balans och effektivitet 

XXL arbetar kontinuerligt med återkoppling och uppföljning relaterat till nyckeltalen 

i rangeringsarket och primärt är det sex stycken KPI tillsammans med kompletta 

lösningar som varuhusen jämförs och styrs utifrån. Thomas et al. (1998) poängterar 

att det är viktigt för detaljhandelsföretag att beakta flera nyckeltal i utvärderingen för 

att få en rättvisare bild av butikernas effektivitet. Detta är XXL medvetna om och 

belyser samma komplexitet i kombination med betydelsen av skickliga mellanchefer, 

eftersom vissa nyckeltal kan vara motstridiga (Thomas et al., 1998) och det därför 

finns svårigheter att prestera väl på samtliga mätningar. En ytterligare förklaring till 

varför användningen av flera nyckeltal kan vara viktigt inom detaljhandeln är nära 

anknutet till butikers belägenhet eftersom olika geografiska platser har olika 

förutsättningar (ibid). Driftchefen exemplifierar detta genom några av XXLs 

placeringar runt Stockholmsområdet där det kan skilja i förmögenhet och folk som 

passerar varuhuset. För att generalisera kan exempelvis varuhuset i Stockholm city ha 

ett högre antal besökare och därför svårare med hit-rate medan butiken i Täby har ett 

högre snittkvitto. Med hänsyn till detta fenomen styrks vikten av att ha en balans 

mellan prestationsmåtten så att ett prestationsmått inte styr hela utvärderingsprocessen 

(Thomas et al., 1998). Det är möjligt att ställa sig kritisk till att hit-rate och snittkvitto 

får betydligt högre fokus och figurerar som de övergripande nyckeltalen för 

utvärdering. Men genom att de kompletterar varandra väl eftersom att snittkvittot och 
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hit-rate är två skilda parametrar (se Tabell 3.1); vilka skildrar olika mått av 

effektivitet inom detaljhandeln; erhåller XXL en harmonisk balans samtidigt som de 

övriga nyckeltalen, budget och informell styrning ytterligare kompletterar 

utvärderingen samt jämförelsen av varuhusen.  

 

5.1.5.5 Nyckeltal relaterade till lager 

En skillnad som är markant utifrån existerande teori (Se Tabell 3.1) och XXL är det 

lagerfokus som florerar inom tidigare studier relaterat till prestationsmått och 

effektivitet. Bland annat anses måttet GMROI vara ett av de viktigaste nyckeltalen 

inom detaljhandeln eftersom det inkluderar två vitala variabler för styrningen av 

butiker, bruttomarginal och lagerhållningskostnad (Thomas et al., 1998; Ozcan & 

Tuysuz, 2016). En reflektion över GMROI i relation till XXL är att prestationsmåttet 

potentiellt är för komplext och invecklat för att personalen hela vägen ner på 

säljarnivå ska kunna ha tillräcklig förståelse och kompetens för att kunna påverka 

prestationerna. Detta är viktigt enligt Lusch och Jaworski (1991) som menar på att 

icke-adekvata nyckeltal kan leda till stress. Eftersom delaktigheten och transparensen 

i både budget och nyckeltal är en extremt viktig aspekt för XXL skulle ett 

svårförståeligt nyckeltal, likt GMROI, kunna ha negativa konsekvenser för butikernas 

prestationer genom att den informella styrningen tappar kraft. Därför använder XXL 

separata nyckeltal och budget för att skapa kontroll, kommunikation och förståelse 

relaterat till bruttomarginalen i kombination med att lagerhållningskostnaderna 

kontrolleras genom inventeringar och automatisering i IT-system.  

   

Utöver GMROI kan det även implicit utläsas från Tabell 3.1 att lagret är en väldigt 

viktig del att kontrollera och utvärdera som en del i butikernas lönsamhet, eftersom 

fyra stycken av de tio mest framstående nyckeltalen inom detaljhandeln har en 

relation till lagret. Lagrets betydelse för detaljhandeln styrks av Cohanier (2014) som 

menar att 60-80% av detaljhandelsföretagens tillgångar är uppbundna i lager och 

avser därmed en stor kostnadsaspekt. Inom XXL implementeras lagerkontroll i form 

av andra kontrollmekanismer, likt kontinuerliga inventeringar för att ständigt ha 

“stenkoll” på lagerhållningen, vilket syftar till att främja försäljningen. Varuhusen 

mäts även på svinn och inkurans utifrån dessa inventeringar och får således en 

procentsats, vilket bidrar till en bättre styrning och kontroll av lagret. Detta tänk är 

nära anknutet till det som Ozcan och Tuysuz (2016) benämner stock-out rate och 
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inventory shrinkage rate vilka syftar till samma ändamål som XXLs inventeringar 

med kontinuerlig uppföljning samt utvärdering av lagernivån. Detta innebär att XXL 

inte har något större fokus på sitt lager om vi ser till rangeringsarket och endast ett 

nyckeltal är delvis kopplat till lagerhanteringen, PO.  

 

Med hänsyn till XXLs nitiska kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet är det dock 

konfunderande att inte större kontroll och styrning utövas genom KPI, i relation till 

lagerhanteringen. Förklaringen finner vi i XXLs automatisering av lagerhanteringen 

där ett min-max system kontrollerar påfyllningen och lagerhållningen, vilket 

underbyggs av de kontinuerliga inventeringar som utförs. Dock upplevs min-max 

systemet som inadekvat och därmed finns det motiv till att överlägga 

implementeringen av KPI relaterade till lagret. Det skulle vara nödvändigt att 

reflektera över måttet lageromsättningshastighet eftersom exempelvis butiken i 

Arninge tillsammans med andra ”stora butiker” i XXL stundtals upplever höga 

lagernivåer. Ozcan och Tuysuz (2016) menar att lageromsättningshastighet är 

nödvändigt för att se lagerhållningens effektivitet. Måttet skulle således kunna leda 

till ytterligare kostnadskontroll och dessutom inkludera lagerpersonalen mer i 

styrningen för att bidra med delaktighet och involvering. Detta är viktigt enligt 

Mekraz och Gundala (2016) som beskriver humankapital som en allt viktigare del 

inom detaljhandeln och genom att involvera lagerpersonalen mer i varuhusens 

styrning möjliggörs en bättre uppföljning och utveckling av lagrets samt butikernas 

helhetsprestationer. I slutändan är det gästerna som vinner på den låga kostnadsbasen 

menar driftchefen samtidigt som den låga kostnadsbasen är en av XXLs 

huvudstrategier, vilket inte riktigt når hela vägen ut till lagerdelen. Kostnadsstrategin 

är visserligen hårt styrd genom informella medel, budgeten och Fpat men skulle 

tydligare kunna implementeras i lagerhanteringen för att utveckla, involvera och 

motivera de anställdas medvetenhet och helhetstänk. 

  

5.1.5.6 XXL - unika nyckeltal och prestationsmått 

Utöver dessa generella nyckeltal som beskrivs i tidigare studier arbetar XXL med 

unika nyckeltal och prestationsmått relaterade till utvalda produkter, kostnader för 

arbetskraft och säljstrategier. Säljstrategin kompletta lösningar, med huvud- och 

tillbehörsprodukter, främjar merförsäljning genom att göra de anställda medvetna och 

engagerade tack vare den kontinuerliga uppföljning och tävlingskultur som bedrivs i 
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samband med prestationsmåtten. Vidare avser de två prestationsmåtten att bidra till 

nöjdare gäster genom att styra mot försäljning av kompletta lösningar, vilket även 

syftar till att inte förlora försäljning till någon närstående konkurrent. Således är 

prestationsmåtten kompletterande och ligger i linje med det som Thomas et al. (1998) 

balans mellan nyckeltalen, vilket vi snarare skulle omformulera till harmoni mellan 

nyckeltal. Denna harmoni kan relateras till XXLs strategi eftersom den kompletterar 

de låga priserna, vilket är en central konkurrensfördel, genom att skapa värde för 

gästen i form av service och kvalitet. Detta är otroligt viktigt för XXL eftersom 

konsumenter är intoleranta till dålig service (Mekraz & Gundala, 2016) och företagets 

differentieringsstrategi med uteslutande märkesvaror, samt unikt produktutbud 

behöver kompletteras med service och kvalitet. Om inte kunskapen och servicen finns 

hos de anställda skulle antagligen XXL få svårt att arbeta med denna 

differentieringsstrategi eftersom försäljning av märkesvaror (dyra produkter) är tätt 

kopplat till service, kunskap och kvalité. Därför är säljstrategin och mätningen av 

dessa prestationsmått en implementering av differentieringsstrategin samtidigt som 

det bidrar till en bättre kundproposition i kombination med högre lönsamhet i 

varuhusen. Ser vi till Tabell 3.1 återfinns inget som liknar de två prestationsmåtten i 

tidigare studier och är således unika för XXL. Eftersom Tabell 3.1 skildrar 

detaljhandelns tydliga fokus på omsättnings- och lönsamhetsrelaterade mått är dessa 

två prestationsmått en väg för att vidareförmedla tillvägagångssätt för att uppnå 

omsättning och lönsamhet till butikspersonal. Argumentet grundar sig i att huvud- och 

tillbehörsprodukterna anpassning till säljarnas arbete och deras förmåga att bryta ner 

omsättning och lönsamhet. Således uppnås även adekvans (Lusch & Jaworski, 1991) i 

användningen av nyckeltalen. PO som redan har behandlats ovan förgyller också 

denna adekvans genom att det skapar medvetenhet gällande inkuranta produkter, 

vilket också är ett relativt simpelt nyckeltal att förstå för samtliga inom 

organisationen. 

  

Fpat är det nyckeltalet i rangeringsarket som är relaterat till kostnader, vilket är en 

vital del i XXLs strategi och kultur. Enligt Mintzberg et al. (1998) bör 

företagsstrategier sammanflätas och implementeras genom kultur, prestationsmått, 

incitament och kontroll, vilket påvisar att Fpat är ett adekvat prestationsmått (Lusch & 

Jaworski, 1991). Delvis eftersom det skildrar kostnader och bidrar till 

kostnadsmedvetenhet, vilket ligger i linje med XXLs strategi och kultur, men även för 

att det skildrar effektivitet i form av användandet av resurser (Ward & Peppard, 
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2002). Kostnadsmedvetenheten och mer specifikt Fpat är tydligt relaterade till Ward 

och Peppards (2002) syfte med strategier som eftersträvar att öka det långsiktiga 

välmåendet och styrkan för ett företag relativt dess konkurrenter. Definitionen i 

relation till XXL är företagets medvetenhet; hur deras strategi skapar styrka och 

välmående på lång sikt gentemot deras konkurrenter; där företaget har en 10-12 % 

lägre kostnadsbas än deras konkurrenter; vilket Fpat bidrar till att bibehålla alternativt 

utöka. Nyckeltalet Fpat är likt PO, specifikt för XXL och återfinns inte i tidigare 

studier även fast personalens produktivitet och mer specifikt personalkostnader har 

behandlats (Harrauer & Schendlitz, 2016; Mekraz & Gundala, 2016, Thomas et al., 

1998; Thomas et al., 1999). 

  

5.1.5.7 Like-for-like som strategisk indikator 

Cohanier (2014) och Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) poängterar same store sales 

som det huvudsakliga nyckeltalet för att mäta och utvärdera butikers lönsamhet inom 

detaljhandeln. XXL använder LFL som syftar till- och mäter samma utfall, vilket är 

det främsta nyckeltalet på strategisk nivå eftersom det främjar tillväxt och förbättring 

över tid. Således är LFL en måttstock som är mer relevant för högre nivåer, 

varuhuschefer och uppåt i hierarkin, eftersom måttet kan vara svårt att förstå och 

påverka för lägre nivåer inom organisationen. Både det empiriska resultatet och 

tidigare studier (Ibid) förklarar LFL som vitalt utifrån den kannibalism som har 

tillkommit genom den snabba tillväxten inom detaljhandeln. Driftchefen förtydligar 

medvetenheten genom att beskriva hur XXL eftersträvar att alltid vara bättre än 

tillväxten på marknaden genom att äta på existerande marknadsandelar. Detta är en 

aspekt som Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) förklarar som nödvändig eftersom 

det även ger en indikation på hur lönsamheten förändras för butiker i relation till hela 

marknaden, innebärande mellan egna butiker, respektive gentemot konkurrenter. 

Fundamentalt, grundar sig argumentet i mättnad av marknader, eftersom det inte går 

att öppna butiker i all evighet (Cohanier, 2014; Fisher, Gaur & Kleinberger, 2017). I 

XXLs fall är inte denna aspekt överdrivet relevant i relation till den svenska kontexten 

med hänsyn till en kombination av XXLs expansionsmöjligheter på den svenska 

marknaden och Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) inriktning på mogna företag. 

Dock är LFL som nyckeltal relevant för att implementera XXLs strategier, vilket 

innefattar att äta på befintliga marknadsandelar genom förbättrad omsättning inom 

existerande butiker, alternativt genom att öppna nya varuhus. Därmed fungerar LFL 
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även som ett viktigt beslutsunderlag för nyetablering, vilket även Fisher, Gaur och 

Kleinberger (2017) poängterar som en styrka med same store sales. För att förtydliga 

är LFL viktigare till analys av kannibalism mellan egna varuhus än konkurrenters 

butiker. Men LFL kan bli en viktig indikator i XXLs framtida arbete relaterat till 

expansion eftersom företaget troligtvis kommer att uppnå det stadium som Fisher, 

Gaur och Kleinberger (2017) beskriver för mogna företag. Ser vi till regionnivå 

existerar redan en medvetenhet hos XXL, relaterad till Fisher, Gaur och Kleinberger 

(2017) perspektiv eftersom företaget analyserar och justerar LFL vid nyetablering av 

varuhus som troligtvis kommer att äta på XXLs befintliga marknadsandelar. 

Sammanfattningsvis leder rapportering och analys av LFL till lönsammare varuhus 

(Fisher, Gaur & Kleinberger, 2017). 

  

5.1.5.8 Nyckeltalens användning inom detaljhandeln 

Prestationsmätningar och nyckeltal är avgörande för en lyckad implementering av ett 

företags strategier (Simons et al., 2000; Auzair och Langfield-Smith, 2005). Vidare 

förklarar författarna att utformningen och användandet av ett företags kontrollsystem 

bör baseras på företagets positionering på marknaden och hur de använder sina 

konkurrensfördelar. För att relatera XXLs utformning och användning av nyckeltal, 

till deras strategier; finner vi att kopplingen mellan strategin och nyckeltal är starkast 

avseende tillväxt och erövrandet av marknadsandelar; medan kostnadsdelen i XXLs 

strategi huvudsakligen styrs genom budget, supply chain management och kultur. 

Nyckeltalen som återfinns i rangeringsarket (se Tabell 4.1) utvärderar och främjar 

delvis tillväxt och erövrande av marknadsandelar, främst genom nyckeltalet LFL, 

vilket är en av XXLs huvudstrategier. Denna aggressiva tillväxtstrategi, relaterad till 

omsättning och således marknadsandelar, underbyggs vidare av de mer detaljerade 

nyckeltalen, hit-rate, snittkvitto, antal besökare, varor per gäst, totalt antal produkter 

per varuhus, snittpris per produkt, produkter per kvitto samt säljstrategin kompletta 

lösningar. Driftchefen förtydligar nyckeltalens koppling till strategin genom att 

beskriva att KPI visar om varuhusen gör rätt och genererar omsättning. Kopplingen vi 

gör mellan dessa output-orienterade nyckeltal och strategin är att de kontinuerligt 

bidrar till kontroll och kommunikation av målsättningar för att uppnå tillväxt och 

lönsamhet. Nyckeltalen i rangeringsarket är även nödvändiga och anpassade för att 

bemöta den dynamiska omvärld som detaljhandeln präglas av (Walters & Hanrahan, 

2000; Harrauer & Schendlitz, 2016) som är en följd av svårigheten att finna en logisk 
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funktion där en given output genererar en förutsägbar output (Lusch & Jaworski, 

1991). 

 

För att ytterligare bemöta detaljhandelns dynamik belyser XXL betydelsen för hur 

nyckeltalen används, vilket är högst beroende av den informella styrningens roll inom 

företaget. Samtidigt som Cohanier (2014) hävdar att finansiella nyckeltal är det mest 

framstående styrmedlet inom detaljhandeln, påpekar Lusch och Jaworski (1991) att 

feedback, relaterad till de finansiella nyckeltalen är vitalt för att möjliggöra styrning 

mot lönsamhet. En viktig aspekt att behandla i samband med nyckeltal inom XXL är 

hur och varför de används eftersom både driftchef och varuhuschefer poängterar 

vikten av att ha varuhuschefer och säljledare som förstår hur de olika nyckeltalen kan 

påverkas, vilket i sin tur påverkar lönsamheten i varuhusen (Cohanier, 2014). Därmed 

bekräftas Lusch och Jaworskis (1991) syn på feedback, genom XXLs dagliga 

återkoppling och uppföljning på både positiva och negativa avvikelser, i syfte att 

skapa medvetenhet, förståelse och delaktighet hos de anställda.  

 

5.1.6 Informell styrning 

 

5.1.6.1 Informell styrning för att bemöta externa faktorer 

Utöver den output-orienterade styrningen som kännetecknar detaljhandeln menar 

Lusch och Jaworski (1991) att informell styrning är vitalt för att uppnå lönsamma 

butiker. Resonemanget grundar sig i detaljhandelns dynamiska och oförutsägbara 

förutsättningar i kombination med svårigheten att definiera hur en given input 

genererar en förutsägbar output (Ibid). Detaljhandelns specifika förutsättningar kan 

förklara varför informell styrning präglar driften av XXLs varuhus, med avsikt att öka 

medvetenheten, delaktigheten samt förståelsen för försäljningen, och således främja 

lönsamheten. Detta fenomen kan förklaras av ”contingency theory”, vilken mer 

precist menar, när det inte finns en utstakad process som leder till högre försäljning 

tenderar företag att förlita sig mer på informell styrning, likt självuppfyllande-, social-

, och kulturell kontroll (Lusch & Jaworski, 1991). Ser vi till styrningen av XXLs 

varuhus genomsyrar den informella styrningen hela organisationen och fyller en 

nödvändig funktion i relation till samtliga styrmedel. Relaterat till den strategiska 

planeringen belyser driftchefen hur viktiga varuhuscheferna är för att kommunicera 

och skapa förståelse för de målsättningar och strategier som ledningen har satt upp. 

Vidare framgår det även från det empiriska resultatet hur central den informella 
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styrningen är som ett komplement till XXLs formella styrmedel budget, nyckeltal, 

kostnadskontroll, bonussystem samt lagerhantering. En potentiell förklaring till 

behovet av denna informella styrning samt dess betydelse för XXL kan vara 

detaljhandelns korta planeringshorisont (Harrauer & Schendlitz, 2016). Denna 

reflektion grundar sig i Harruaer och Schendlitz (2016) mening om att ingen vecka är 

sig lik och det därför finns ett behov av att styra butiker mer informellt för att bemöta 

denna kortsiktiga dynamik i varuhusen. Relaterat till XXL behandlas den kortsiktiga 

dynamiken som präglar detaljhandeln, främst genom kontinuerliga möten som är en 

stor del i driften av samtliga varuhus. Genom dessa ständiga mötestillfällen, 

möjliggörs reflektion över detaljhandelns externa faktorer dagligen, vilket underlättar 

säljstyrningen mot aktuella produktsegment. Reflektion över externa faktorer är dock 

inget som är utstakat i agendan för något av mötestillfällena. Därför skulle det kunna 

vara en kompletterande aspekt, att inför en ny vecka diskutera förutsättningar som kan 

påverka försäljningen i varuhuset. Detta skulle kunna leda till en ännu bättre 

förståelse och medvetenhet kring väder och andra faktorer som påverkar 

detaljhandeln (Harrauer & Schendlitz, 2016) och således öka prestationerna i 

varuhusen. 

  

Under mötestillfällena involveras även de formella mätningarna, budget och 

nyckeltal, för att bidra som underlag till dagliga eller veckovisa förbättringsåtgärder. 

Denna typ av kombination kan relateras till det Lusch och Jaworski (1991) beskriver 

som harmoni mellan formella och informella kontrollsystem. En koppling till dessa 

möten finns även till Cohaniers (2014) studie där vikten av att skapa förståelse för 

finansiella mätningar på alla nivåer inom organisationen poängteras. Följdvis 

fokuserar inte XXL enbart på de output-relaterade styrmedlen utan balanserar 

styrningen med informella styrmedel (Lusch & Jaworski, 1991), i form av 

målmedvetna möten med en tydlig agenda i kombination med kulturell- social- och 

självuppfyllande kontroll. 

  

5.1.6.2 Kulturell, självuppfyllande och social kontroll 

Den kulturella kontrollen har behandlats i tidigare studier inom detaljhandeln (Lusch 

& Jaworski, 1991; Cohanier, 2014) men har inte belysts som en vital aspekt relaterat 

till styrningen av butiker. Lusch och Jaworski (1991) menar att den kulturella 

kontrollen, tillsammans med självuppfyllande- och social kontroll, är nödvändigt för 
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att styra psykologiska- samt beteendeaspekter hos butikschefer och således personal. 

XXLs kultur har en central del i styrningen av varuhusen, och är därför tydligt 

utstakad samt kommunicerad till de anställda. Driftchefen beskriver företagskulturen 

som ett otroligt viktigt styrmedel i många avseenden samtidigt som varuhuschefen i 

Arninge förklarar XXLs ledord som svaret på allt. För att underbygga 

företagskulturen förklarar driftchefen att transparensen med siffror och mätningar är 

viktigt, vilket även Cohanier (2014) finner i sin studie. Vidare poängterar författaren 

att öppenhet med finansiella mätningar är en viktig kulturell aspekt som bidrar till 

högre motivation genom involvering av de anställda. Således har transparensen med 

siffror, på alla nivåer inom XXL, en positiv påverkan på varuhusens prestationer 

(Cohanier, 2014). Vidare belyser XXL hur viktig skalbarheten är för att de anställda 

ska få tillgång till siffror på olika nivåer (produktsegment etc.) inom varje avdelning. 

Enligt Mintzberg et al. (1998) är företagsstrategi en organisationsprocess som 

sammanflätas med strukturen, kulturen och beteendet inom företaget. För att relatera 

det till XXLs företagsstrategi där skalbarhet är en viktig del för att lyckas med 

företagsstrategin, belyses deras koppling mellan strategi och kultur genom den 

skalbarheten och transparensen som främjas av företagets kultur och struktur. Mer 

övergripande har den kulturella kontrollen även en koppling till XXLs 

företagsstrategier och mål; genom företagets strävan att bli den ledande 

distributionskanalen för sportvaror; samt den tillväxtorienterade strategin som är 

utsatt; vilket implementeras genom företagens ledord vara bäst, ha kul och tjäna 

pengar. Underben till dessa kulturella ledord är resultatorienterad och 

kostnadsmedveten vilka ligger i linje med en del i XXLs affärsstrategi, fokus på 

kostnader genom värdekedjan samt öka lönsamheten i Sverige och Finland. 

  

Företagskulturen inom XXL fungerar även som ett sätt att säkerställa kvalitet och 

service genom dess tydliga fokus på att ha nöjda gäster. Likt nyckeltalens 

implementering av differentieringsstrategin är kulturen nödvändig för att säkerställa 

denna centrala del i butikernas framgång. Utan den uttalade kundnöjdheten i kulturen 

skulle det finnas en risk att de anställda blev för säljorienterade och “lurar” på 

gästerna produkter, vilket skulle få negativa konsekvenser för XXLs image. Därmed 

finns en harmoni mellan företagskulturen och säljstrategin, vilket är nödvändigt för att 

XXL ska lyckas implementera sin differentieringstrategi med märkesvaror till låga 

priser. Vidare har företagskulturen en koppling till de olika styrmedlen som används i 

företaget genom den tävlingsanda som genomsyrar hela organisationen. 
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Tävlingskulturen grundar sig i ledorden, vara bäst, ha kul och tjäna pengar och syftar 

till att skapa motivation och delaktighet i varuhusen genom kontinuerlig jämförelse av 

nyckeltal och budget, gentemot andra varuhus och avdelningar. Den kontinuerliga 

tävlingen samt jämförelsen främjar implicit förståelsen för de finansiella mätningarna, 

vilket Cohanier (2014) poängterar som ett måste. Utöver Cohaniers (2014) perspektiv 

på kultur belyser det empiriska resultatet vikten av att arbeta med företagskulturen i 

vardagen samt kopplingen till självuppfyllande kontroll och inre motivation.  

  

Lusch och Jaworski (1991) beskriver inre motivation genom självuppfyllande kontroll 

som en prominent aspekt inom detaljhandeln. Mer precist förklarar författarna att 

butikschefers egna driv att uppnå mål är en avgörande faktor för att styra butikers 

prestationer. Resonemanget kan appliceras på XXL och deras företagskultur som har 

en central funktion i motivationen. Genom den tävlingskultur som genomsyrar XXL 

skapas motivation till att alltid vara bäst och således uppnå mål. Detta beskrivs av 

Lusch & Jaworski (1991) som självuppfyllande kontroll samt inre motivation och 

grundar sig i subjektiva belöningar eller känslor, vilket är nära sammankopplat till 

tävlingskulturen inom XXL. Sammanfattningsvis är kultur, självuppfyllande kontroll 

och inre motivation betydelsefulla aspekter i varuhusens dagliga drift, vilket bekräftar 

existerande teori (Lusch & Jaworski, 1991; Cohanier, 2014). Dock finns det en risk 

att förlora den genomsyrande kulturen när företaget expanderar, eftersom informell 

kontroll, kultur och socialisering blir svårare att bibehålla under tillväxt (Merchant, 

1981) samtidigt som den relativt höga personalomsättningen kan ha negativa 

konsekvenser för kulturen (Bell, Mengüc & Widing, 2010; Thomas et al., 1999). 

 

5.1.6.3 Varuhuschefens betydelse 

Butikschefers betydelse för butikers prestationer har behandlats inom tidigare studier 

(Mekraz & Gundala, 2016; Bell, Mengüç & Widing, 2010; Thomas et al., 1999; 

Lusch & Jaworski, 1991) och beskrivs av Fraser och Zarkada-Fraser (2000) som en 

oundviklig länk mellan butiksanställdas prestationer och organisationen prestationer 

som helhet. XXL styrker detta perspektiv och belyser hur varuhuscheferna har en 

central roll i styrningen av varuhusen för att skapa en länk mellan strategisk- och 

operativ nivå. Mer precist ligger stor vikt på varuhuschefernas kompetens relaterat till 

hur de olika styrmedlen kan användas för att skapa förståelse, medvetenhet och 

motivation hos de anställda. Fraser och Zarkada-Fraser (2000) finner liknande resultat 
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i sin studie och belyser innebörden av att ha butikschefer som förstår och accepterar 

de prestationsmätningssystemen som finns i organisationen.  

  

Vidare bör butikschefer undvika att enbart fokusera på de output-relaterade 

kontrollsystemen inom detaljhandeln eftersom det är lika viktigt att uppnå en balans 

med de informella kontrollsystemen (Lusch & Jaworski, 1991). Således poängterar 

driftchefen att varuhuschefer ska skapa försäljning genom att vara kreativa med 

hänsyn till det inflytandet en ledare inom detaljhandeln kan ha på gruppbeteendet. För 

XXL innebär det att omvandla de mätbara parametrarna i praktiken och kontinuerligt 

fråga sig vad som krävs inom detaljhandeln för att lyckas i kombination med 

förbättringsåtgärder i varuhuset. Behovet av denna ständiga uppmärksamhet och 

kreativitet från varuhuschefer kan förklaras av detaljhandelns dynamiska 

förutsättningar i samband med branschens svårighet att finna en logisk funktion där 

en given input genererar en förutsägbar output (Harrauer & Schendlitz, 2016; Lusch 

& Jaworski, 1991). I tillägg poängterar Mekraz och Gundala (2016) humankapital 

som en allt viktigare aspekt inom detaljhandeln som en konsekvens av dessa 

förutsättningar. Sambandet kan även indikera varför Thomas, Gable och Dickinson 

(1999) beskriver professionellt ledarskap med entreprenöranda som en av 

detaljhandeln kritiska framgångsfaktorer. XXL bekräftar denna kritiska 

framgångsfaktor genom det förtroende och ansvar som tilldelas varuhuscheferna, och 

tydliggör betydelsen av att ha rätt personer på rätt position (Fraser & Zarkada-Fraser, 

2000). Driftchefen nämner även att varuhuscheferna ska tänka som egenföretagare 

med avsikt att underbygga kreativiteten genom autonomi och personligt driv. Denna 

autonomi är betydelsefull för att främja den inre motivationen samtidigt som 

butikschefers egna driv är en prominent aspekt för att uppnå bättre prestationer i 

varuhusen (Lusch & Jaworski, 1991). 

  

5.1.7 Anställda – kompetens och rekrytering 

För att lyckas få rätt personer på rätt position arbetar XXL med ”next me” i syfte att 

alltid ha en andreman som är kompetent nog att axla rollen som behövs fyllas. Det 

initiala steget för att uppnå väl presterande butiker ligger i rekryteringsfasen enligt 

Fraser och Zarkada-fraser (2000), som förklarar att optimala rekryteringsbeslut kan 

spara stora kostnader relaterat till utbildning och rekrytering. Vidare beskriver 

författarna bibehållande av personal och befordran av rätt folk som förebyggande 
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åtgärder för dessa negativa konsekvenser som kan uppstå vid rekrytering av fel 

personal. Eftersom XXL investerar mycket resurser på sin personal i samband med 

företagskulturens relevans för butikernas prestationer är detta ett aktuellt område att 

beröra. 

  

Initialt bör de aspekter som påverkas av rekrytering och således kompetens behandlas. 

I samband med rekrytering och personalomsättning influeras generellt det 

organisatoriska lärandet, företagskulturen, kostnaderna och följaktligen lönsamheten i 

varuhusen (Bell, Mengüç & Widing, 2010; Thomas et al., 1999). Thomas et al. (1999) 

menar att erfarna och långsiktigt motiverade butikschefer främjar bibehållande av 

kulturen. Vidare förklarar varuhuschefen i Barkarby att den viktigaste aspekten vid 

rekrytering av personal är personens konformitet i relation till XXLs kultur och 

värderingar. XXL har ett stort förtroende för sin personal eftersom de är en 

betydelsefull aspekt beträffande varuhusens prestationer. Resonemanget förtydligas 

av driftchefen som menar att resultat är inget som du skapar själv, och poängterar 

därmed vikten av att använda säljledares och säljares kompetens och egenskaper. 

Därför är det viktigt att ha en varuhuschef med adekvat ledaskapsförmåga för att 

inspirera och motivera de anställda, vilket även leder till bättre prestationer (Mekraz 

& Gundala, 2016), specifikt för XXL som arbetar mycket interaktivt och informellt.  

  

5.1.7.1 Personalomsättning 

Ledarskapsförmåga leder även till ökad prestation inom butiker genom den påverkan 

det har på personalomsättningen, vilket i sin tur är korrelerat med kundservice och 

således bättre prestationer (Mekraz & Gundala, 2016). Personalomsättning har 

diskuterats frekvent i tidigare studier inom detaljhandeln (Thomas et al., 1999; 

Cohanier, 2014; Thomas et al., 1998) och Ozcan och Tuysuz (2016) finner i sin studie 

att det är ett av de högst förekommande nyckeltalen. Bell, Mengüç och Widing (2010) 

menar att det kan ha både positiva och negativa effekter och XXL är medvetna om de 

negativa effekterna det riskerar att ha på varuhusens prestationer. De negativa 

aspekterna enligt Bell, Mengüç och Widing (2010) är relaterade till organisatoriskt 

lärande, företagskultur, kundservice och kostnader. Som ett förtydligande bekräftar 

driftchefen att personalomsättningen har en effekt på effektiviteten och försäljningen, 

delvis genom den effekt det har på igenkännandefaktorn av de anställda, vilket har 

fördelar i form av förtroende och service. 
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De positiva effekterna med personalomsättning är nytänkande inom företaget (Bell, 

Mengüç & Widing, 2010). Utifrån XXLs perspektiv där personalomsättning 

förekommer primärt på säljarnivå, upplevs inte någon större problematik med 

personalomsättningen även fast företaget är medvetna om dess konsekvenser. Detta 

kan visserligen bero på att personalomsättningen inte mäts men driftchefen förklarar 

dock att det uppmärksammas. Ett samband kan hänföras till driftchefens förklaring av 

hur detaljhandeln fungerar, där tjänstegradsutveckling är viktigt för att behålla 

personal i butiker eftersom det inte är uppskattat att jobba kvar på golvet i 30 år. Detta 

kan vidare relateras till betydelsen av inre motivation inom detaljhandeln (Lusch & 

Jaworski, 1991) och därmed kan det vara positivt att få in ny personal med nytt tänk 

och energi (Bell, Mengüç & Widing, 2010). Med hänsyn till detta kan 

personalomsättning på främst lägre hierarkisk nivå vara positivt eftersom det bidrar 

till möjligheter att ersätta stagnerat (omotiverat) humankapital med nyanställda och 

således främja nytänkande och energi. Dock kommer det med en trade-off relaterat till 

den kompetens som försvinner, vilket kan få mer negativa konsekvenser för XXL 

med hänsyn till betydelsen av deras personal. 

 

Logiskt resonerat får personalomsättningen en större influens relaterat till högre 

hierarkisk nivå eftersom det innebär en större förlust i både monetära respektive icke-

monetära termer. Argumentet grundar sig i Bells, Mengüç och Widings (2010) syn på 

personalomsättning och kostnader, relaterade till utbildning, administrativt arbete och 

kultur, vilket exponentiellt ökar med högre tjänstegrad. För XXL är detta väsentligt 

med hänsyn till de omfattande resurser som läggs på utbildning och inskolning av 

personal. Som en förebyggande åtgärd arbetar XXL med internrekrytering och ”next 

me” i syfte att motivera och bibehålla kompetent personal. Fraser och Zarkada-Fraser 

(2000) förklarar att det i samband med både intern- och extern rekrytering, är 

nödvändigt att ha ett utvärderingssystem, vilket inte XXL har implementerat men 

indirekt skildras det i de anställdas prestationer genom de formella- och informella 

kontrollerna som finns. Sammanfattningsvis är personalomsättning en problematisk 

aspekt inom detaljhandeln, vilket kan kontrolleras genom informella kontroller 

(Lusch & Jaworski, 1991) och kan resultera i bättre butiksprestationer (Fraser och 

Zarkada-Fraser, 2000). 
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Med hänsyn till att företagetskulturen, är en så vital del i XXLs styrning av 

varuhusen, kan det finnas en risk att personalomsättningen får kritiska effekter för 

XXL på lång sikt, speciellt när företaget växer, vilket också är en prövning för 

kulturen. Detta kan ses som en mindre brist i utformningen samt användningen av 

nyckeltal eftersom XXLs personal är en central del i deras framgång samtidigt som 

inga prestationsmått eller nyckeltal skildrar hur personalen trivs eller hur attraktiv 

XXL är som arbetsgivare. I slutändan är det, hur man än vrider och vänder på det, 

personalen i varuhusen och deras prestationer som gör skillnad i den löpande driften. 

 

5.1.8 Belöningssystem – motivation och strategi 

Som ett nödvändigt komplement till XXLs självuppfyllande kontroll och kultur 

används även bonussystem för att motivera de anställda, vilket driftchefen menar är 

unikt inom den svenska detaljhandeln. Utifrån genomgång av tidigare 

detaljhandelslitteratur är bonus som incitament ett sällan förekommande styrmedel. 

Cohanier (2014) finner i sin studie att ett av Nordamerikas största 

detaljhandelsföretag har implementerat ett bonussystem som är uteslutet kopplat till 

finansiella mätningar. I studien beskrivs bonussystemet som ett måste i syfte att 

motivera de anställda utefter deras prestationer för att bidra till högre avkastning till 

aktieägare. Således kan bonussystemets betydelse även kopplas till detaljhandelns 

förutsättningar där det kortsiktiga finansiella fokuset förstärks av introduktion på 

börsen (Cohanier, 2014). Cohaniers (2014) studie och bonussystemets relevans kan 

därmed kopplas till XXL som börsnoterades år 2014 och baserar bonusen på 

budgeten, mer specifikt omsättning, intjäning och vinstmarginal. 

  

Driftchefen menar vidare att XXL skulle få svårt att arbeta med sina strategier och 

nyckeltal utan bonussystemet. Bonusen är därför viktig för att motivera de anställda 

och bör kompletteras med informell styrning för att göra styrmedlet mer effektfull. 

Nära sammankopplat till motivationen är även medvetenhet i relation till 

försäljningen, eftersom en anställd med möjlighet att uppnå bonus blir mer involverad 

i försäljning genom att ständigt se hur avdelningen ligger till. Detta exemplifierar 

betydelsen av att komplettera bonussystemet med informell styrning, vilket delvis 

görs dagligen på möten inom XXL i kombination med att skapa medvetenhet ute på 

golvet. I synergi med bonusen figurerar även XXLs tävlingskultur och bonussystemet 

som underbygger denna företagskultur eftersom den fungerar som ett ytterligare 
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incitament att vara bäst. Således främjar budgeten, bonusen och kulturen det beteende 

som är nödvändigt för XXLs syfte (Ward & Peppard, 2002), att bli den ledande 

distributionskanalen för ett unikt utbud av sport-, vildmark- och friluftslivsprodukter 

till låga priser. Genom användningen av bonusen investeras därmed XXL resurser för 

att differentiera sig från sina konkurrenter (Simons et al., 2000). En vital faktor för att 

möjliggöra denna differentiering är XXLs låga kostnadsbas, vilket är en del i 

affärsstrategin samt en av företagets konkurrensfördelar. Simons et al. (2000) menar 

att affärsstrategin beskriver hur företagets resurser ska användas samtidigt som 

utformningen av kontrollsystem bör baseras på hur ett företag använder sina 

konkurrensfördelar. En tolkning av driftchefens syn på bonussystemet; som ett 

nödvändigt styrmedel för att arbeta med strategier och nyckeltal; är därför att 

bonussystem inom detaljhandeln kan leda till högre effektivitet (Cohanier, 2014); men 

förutsätter att det ligger i linje med företagets konkurrensfördelar samt strategi 

(Simons et al., 2000). 

  

5.1.9 Lager och supply chain management  

 

5.1.9.1 Externa försörjningskedjan 

Styrning av lagret utgör en oerhört viktig del inom detaljhandeln, eftersom 60-80% av 

företagets tillgångar återfinns i lagret (Cohanier, 2014) och enligt Walter och 

Hanrahan (2000) är supply chain management därför en central aspekt som kan leda 

till konkurrensfördelar. Författarna gör en uppdelning av externa och interna aspekter. 

De externa aspekterna innefattar leverantören och relationen till dessa, inom XXL är 

det externa något som faller inom inköp och säljchefers ansvarsområde i Oslo. Den 

strategiska betydelsen relationerna och avtalen XXL har med leverantörerna går inte 

att ta miste på. Som driftchefen förklarar har XXL en 10-12 % lägre kostnadsbas än 

konkurrenterna vilket är en konsekvens av de skalfördelar XXL får genom stora 

inköpsvolymer. De stora inköpsvolymerna bidrar till att XXL kan maximera 

förhandlingskraften gentemot leverantörer, vilket är en kritisk framgångsfaktor och 

viktig aspekt för överlevnad inom detaljhandeln (Walters och Hanrahan, 2000). 

Driftchefen och varuhuschefen ger även exempel på aktiviteter och processer vilka 

skildrar ett ömsesidigt intresse mellan XXL och leverantörerna för att öka kundvärde. 

Exempelvis utförs produktutbildningar tillsammans med leverantörer som syftar till 

att ge säljare bättre kunskap om leverantörens produkter, vilket bidrar till att säljarna 

på ett bättre sätt kan förmedla produktens egensaker och kvaliteter till kunden. Ur en 



 118 

lagerhållningssynpunkt har även fördelaktiga reklamationsavtal med leverantörer 

bidragit till en smidigare reklamationsprocess, där reklamationsvaran kasseras och 

varuhuset istället får en procentuell ersättning från leverantören. En smidigare 

reklamationsprocess har resulterat i nöjdare kunder, mindre ockupering av lageryta, 

samt mindre arbete från leverantörernas sida gällande reklamationer. 

  

5.1.9.2 Interna försörjningskedjan 

Den interna delen av försörjningskedjan inkluderar höga kostnader relaterat till inköp 

och lagerhantering men även möjligheten till kostnadsbesparingar om det utförs 

effektivt (Walters och Hanrahan, 2000). Inköp och beställning av produkter till XXLs 

varuhus baseras på ett min-max system, som tidigare nämnt sätts dessa nivåer av 

inköpscheferna i Norge tillsammans med säljcheferna i Sverige. XXLs 

distributionskedja har växt markant de senaste åren, och för att effektivisera 

leveransprocessen och i slutändan göra kostnadsreduceringar har XXL utfört stora 

investeringar i centrallagret i Örebro. Dessa effektiviseringen exemplifieras av 

butikschefen i Arninge som menar att idag sker 80-90 % av XXLs produktleveranser 

från centrallagret och 10 % består av direkt leveranser från leverantörer, dessa siffror 

var tidigare omvända. XXLs investeringar i distributionskedjan kan ses utifrån den 

investeringstrend som Fernie et al. (2010) beskriver inom detaljhandeln, där 

investeringar görs i distributionslager och IT-system med avsikten att förbättra 

kontroll och kostnader samt uppnå kostnadsbesparingar. Förutom att effektivisera 

processen och reducera kostnader inom distributionskedjan möjliggör XXLs 

investeringar i centrallagret en viktig strategisk ståndpunkt och inkomstkälla eftersom 

lagret blev kompatibelt med företagets e-handel. Utifrån Fernie et al (2010) kan det 

tolkas som att centrallagret används för sekundär distribution och 

kompletterar/ersätter den primära distribution (direktleveranser), vilket leder till en 

förbättring i produktiviteten relaterad till omsättningstillgångar. Centrallagrets 

produktivitetsförbättring kan även ses i XXLs Black Friday kampanjen där 

orderhanteringen och varupackningen endast tog tre dagar, något som tidigare hade 

tagit två veckor för samma antal beställningar.  

 

Varuhuschefen i Barkaby förklarar att det inte finns några större förbättringsområden 

inom lagret eftersom majoriteten kontrolleras genom IT-system. Denna 

automatisering ligger i linje med Walters och Hanrahan (2000) syn eftersom IT-

systemet spårar försäljningen och initiera påfyllning genom hela systemet, dock är 
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inte leverantörerna inkluderade i denna process. Som beskrivet ovan kan min-max 

systemets reaktivitet leda till höga lagerhållningsnivåer av produkter, vilket i sin tur 

bidrar till att produkter skickas internt och som konsekvens får “stora varuhus” 

produkter som inte kunde säljas i ett annat varuhus. Walter och Hanrahan (2000) 

förklarar att detaljhandelsföretag med stort produktutbud riskerar att snabbt bli 

olönsamt vid avsaknad av kontroll i försörjningskedjan, även Merchant (1981) 

betonar vikten av ökat kontrollbehov och bättre struktur av aktiviteter när företaget 

växer. Dessa antaganden är något som även gäller för XXL som nu har växt från ett 

till 21 varuhus på sju år. Att min-max nivåernas fastställs av inköp- och säljchefer och 

inte av varuhuschefernas, kan därför tolkas som att dessa enheter bidrar till 

specialisering inom respektive område, och enligt Malmi & Brown (2008) utgör även 

denna specialisering en kontrollfunktion för att reducera osäkerheten av beteende och 

i gengäld öka förutsägbarheten. Walter och Hanrahan (2000) förklarar vidare ur en 

logistisk synpunkt att det är genom helheten, både internt och extern, som företaget 

kan uppnå två potentiella fördelar, externt genom skalfördelar och hantering av 

leverantörer och inköpsvolymer, och internt genom förbättrad kontroll av 

påfyllnadsprocessen. De externa aspekterna som Walter och Hanrahan (2000) nämner 

kan därför ses som aspekter utanför varuhuschefernas kontrollpåverkan, då det i 

XXLs fall får en viktig strategisk innebörd.  

 

Det som istället ligger innanför varuhuschefen kontrollspann och därmed kan styras är 

lagret inne i varuhuset. Lagrets främsta uppgifter är att lagerhållningen stämmer, 

återvinning av papp och plast genomförs korrekt, samt strukturen inne på lagret. 

Driftchefen förklarar att det är framförallt lagerhållningen och återvinningen som 

kontrolleras. För att kontrollera lagerhållningen utförs två små inventeringar veckovis 

per underkategori istället för en stor per år vilket man gjorde tidigare. Varuhuschefen 

förklarar att varje varuhus mäts individuellt på svinn och inkurans, vilket skildras i en 

procentsats relaterat till lagerbehållningen. Varuhusen mäts även på återvinning av 

plast och kartong, vid korrekt återvinning får varuhuset pengar istället för böter vid 

felaktig sorteringen. 

  

Vidare är lagerytan begränsad samt kostar pengar om man relaterar det till 

försäljningen, och således är lagringsutrymme ett vanligt förekommande problem för 

butiker med ett brett produktsortiment enligt Corstjens och Doyle (1981). 

Varuhuschefen förklarar att på grund av den begränsade lagringsytan bör 
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utformningen av lagerhållning ta hänsyn till vad som säljer bra, och exempelvis kan 

stora produkter läggas som beställningsvara om lagerytan är mindre. Corstjens och 

Doyle (1981) driver ett liknande resonemang eftersom begränsad fördelningen av 

lagringsytor påverkar lönsamheten inom butiker genom efterfrågan och kostnader för 

att hantera och hålla lager av produkter. Optimering av lagringsytor är därför ett 

komplext beslut på grund av produkternas varierande vinstmarginal och utrymme-

elasticitet (ibid). Detta kan förklara fördelning av varuhusens lagerutrymme som till 

stor del baserat på praktiska grunder och struktur. Som ett resultat är det vitalt att ha 

bra struktur och kontroll på lagret. Exempelvis om en säljare hjälper en gäst med en 

produkt som ska enligt lagerhållningen finnas på lagret, kan en dålig struktur och 

kontroll i lagret därmed resultera i utebliven försäljningen och en negativ 

kundupplevelse. Det är därför viktigt att alla medarbetare är medvetna om strukturen 

på lagret för att undvika förlorad försäljning (Ozcan & Tuysuz, 2016).  
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5.1.10 XXLs kontrollsystem som ett paket 

I syfte att skildra XXLs styrning av varuhusen utifrån ett holistiskt perspektiv har de 

olika styrmedlena vävts ihop i ett ”Control package”, se Figur 5.2 nedan. Modellen 

har sin grund i Malmi och Browns (2008) kontrollsystem som paket och skildrar 

således den uppsättningen styrmedel som inkluderas i XXLs kontrollpaket. 

Kategoriseringen har därmed även baserats på de fem olika grupperingar av kontroll, 

planering-, cybernetisk-, belöning-, administrativ- och kulturell kontroll.  

 

 

(Källa Malmi & Brown, 2008) 

 Figur 5.2 XXLs control package 
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5.2 Etableringsunderlag och beslut 
 
I denna andra del av analysen appliceras den teoretiska referensramen på det 

empiriska resultatet relaterat till etableringsunderlag och beslut i syfte att jämföra och 

förklara XXLs kriterier och beslutsunderlag med existerande teori. Initialt analyseras 

expansions- och etableringsstrategins betydelse för XXL, med avsikt att ge förståelse 

för de efterkommande delarna, identifiering av lämpliga platser för etablering, 

kriterier och beslutsunderlag vid etablering av varuhus, vilket slutligen sammanställs i 

en sammanfattande modell. Den avslutande modellen ligger till grund för analysens 

sista del där sambandet mellan den löpande styrningen av varuhus och 

etableringsbeslut behandlas. 

 

5.2.1 Expansions- och etableringsstrategins betydelse för XXL 

Det finns flertalet faktorer som påverkar lönsamheten hos en butik men läget är en av 

de mest kritiska faktorerna för att en butik ska bli lönsam (Akalin, Turhan & Sahin, 

2016; Turhan Akalin & Zehir, 2013). Dessutom kan nyetablering av butiker och 

således expansion även leda till lönsammare varuhus eftersom en snabb tillväxt 

innebär större inköpsvolymer och skalfördelar vilket underbygger XXLs 

konkurrensfördelar (Li, 2011). Men för att expandera och etablera nya butiker krävs 

det underlag för beslut och därmed en solid analys av möjliga geografiska lägen 

(Roig-Tierno et al., 2013), med hänsyn till den långsiktiga investeringens inverkan på 

detaljhandelsföretagets lönsamhet (Akalin, Turhan & Sahin, 2016). Vidare förklarar 

driftchefen att det fundamentalt handlar om att ta marknadsandelar samtidigt som 

Turhan Akalin och Zehir (2013) poängterar att en liten skillnad i läge kan ha 

signifikant påverkan på lönsamhet och tagna marknadsandelar. Detta implicerar för 

XXL att etableringen av varuhus är en vital aspekt, och mer specifikt underlagen som 

etableringen grundar sig på, vilket underbyggs ytterligare av deras aggressiva 

tillväxtstrategi som därmed inte bör bli förhastad. Driftchefen förklarar att XXLs 

strategi inkluderar att öppna 10-12 butiker årligen inom Norden (Sverige, Norge & 

Finland). 

  

Likt Waxell (2014) förklarar har XXL tillsammans med andra TNC tagit sig in på den 

svenska marknaden som giganter sett till butikskoncept. Dessa transnationella företag 

tenderar vidare att etablera sig på handelsområden utanför innerstaden i avsikt att 
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förebygga den kostnadsrisk som tillkommer med stora varuhus i innerstaden (Waxell, 

2014). Detta har lett till kluster av företag som är en uttalad etableringsstrategi inom 

den svenska detaljhandeln menar Waxell (2014). Ytterligare en aspekt att beakta i 

marknadsstrategin är antalet butiker ett företag använder för att nå ut till sina kunder 

(Srinivasan et al., 2013). Antalet butiker är nära kopplat till marknadspenetration, 

försäljning och image (ibid), vilket kan förklara varför XXL har en så aggressiv 

etableringsstrategi och driftchefen förtydligar att de fortfarande är utmanare på den 

svenska marknaden. Återigen finns en koppling till detaljhandelns konkurrensutsatta 

och dynamiska förutsättningar (Harrauer & Schendlitz, 2016; Li, 2011) och därför är 

det viktigt att expandera snabbt eftersom det kan ge skalfördelar i kombination med 

utvecklandet av konkurrensfördelar. Således stärks företagets position på marknaden 

(Li, 2001) och XXL bekräftar denna teoretiska syn genom deras 10-12% lägre 

kostnadsbas, vilket är en av företagets starkaste konkurrensfördelar. Det kan därmed 

utläsas att för XXL har en sammanflätad strategi, relaterat till kostnader, lönsamhet 

och tillväxt, för att lyckas med sin vision, att bli den ledande distributionskanalen för 

ett unikt utbud av sport-, vildmark- och friluftslivsprodukter till låga priser. 

  

En grundläggande förutsättning för att XXL har lyckats med sin snabba och 

framgångsrika expansion är erfarenhet hos ledningsgruppen. Erfarenheten har haft en 

central roll i etableringsbesluten genom deras tidigare involvering i detaljhandeln och 

mer specifikt transnationella företag. Detta beskriver driftchefen som en klar fördel 

med hänsyn till den erfarenhet och input de fått från tidigare etableringar inom 

Elgiganten. Lägen som varit framgångsrika för Elgiganten har således varit ett viktig 

kriterier för XXLs etableringsbeslut. Ledningens erfarenhet och betydelse stärker 

därmed Mekraz och Gundalas (2016) syn på humankapital inom detaljhandeln som en 

allt viktigare aspekt som en följd av dess dynamiska och svårförutsägbara 

förutsättningar. 

  

5.2.2 Identifiering av lämpliga platser för nyetablering 

Som två fundamentala nyckelaspekter för identifiering av butikslägen används 

geografisk konkurrens och geografisk efterfrågan (Roig-Tierno et al., 2013). 

Författarna menar att en kombination av de två nyckelaspekterna är gynnsamma att 

använda för att finna potentiella lägen för nyetablering av butiker. Fundamentalt 

överensstämmer Roig-Tierno et al. (2013) perspektiv med XXLs identifiering av 
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lämpliga platser för nyetablering av butiker. Relaterat till den geografiska efterfrågan 

finns ett direkt samband eftersom XXL använder geografi som en initial kriterie för 

att se vart man vill och kan öppna. Beträffande den geografiska konkurrensen skiljer 

sig dock XXLs utvärdering av butiksläge gentemot existerande teori (Turhan Akalin 

& Zehir, 2013) och överensstämmer mer med Waxells (2014) klusterfördelar. Roig-

Tierno et al. (2013) menar dock att beslutet om etablering är mer komplext än att 

identifiera lämpliga platser eftersom den mest lämpliga platsen måste väljas. 

  

5.2.3 Kriterier och beslutsunderlag vid etablering av varuhus 

 

5.2.3.1 Demografiska faktorer 

Turhan Akalin och Zehir (2013) finner demografisk struktur, ekonomiska faktorer, 

konkurrens, mättnadsnivå, butikskaraktär och magnetism som övergripande 

nyckelfaktorer att beakta vid utvärderingen av butikslägen. Liknande nyckelfaktorer 

återfinns i Roig-Tierno et al. (2013) studie: anläggning, läge, demografi och 

konkurrens. I XXLs beslutsunderlag florerar samtliga aspekter som benämnts inom 

tidigare studier men i varierande omfattning som avgörande för beslut. Den mest 

avgörande nyckelfaktorn efter den geografiska utvärderingen, som ett kriterie för att 

identifiera lämpliga platser, är demografiska faktorer. Mer specifikt utvärderas 

populationen i stadskärnan/runt varuhuset primärt i kombination med hur många som 

reser till samt passerar handelsområdet. I tillägg används även kommunens population 

som helhet samt hur många som reser till den specifika kommunen för att handla som 

information för beslut. Roig-Tierno et al. (2013) beskriver passerande handel som det 

främsta beslutsunderlaget för etablering av butiker medan Turhan Akalin och Zehir 

(2013) belyser koherent målmarknad. Båda dessa underlag är relaterade till demografi 

och XXL poängterar att de demografiska aspekterna är oerhört viktiga för etablering 

på mindre orter. Förklaringen grundar sig i det skiljande beteendet som kommer med 

olika geografiska platser, där exempelvis populationen i Norrland, som är mindre 

folktätt, är villiga att åka längre sträckor för att handla. Detta resonemang kan ge en 

initial förståelse till varför de demografiska aspekterna har lyfts fram som centrala 

inom utvärderingen av butikslägen. Vidare styrker det Turhan Akalin och Zehir 

(2013) perspektiv på koherent målmarknad eftersom kunders beteenden är svåra att 

förändra samtidigt som XXL förklarar det svårföränderliga kundbeteendet i relation 

till att bryta trender och svårigheten att skapa nya handelsområden. Nära kopplat till 
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koherent målmarknad ligger därför passerande handel (Roig-Tierno et al., 2013) eller 

som XXL benämner det, folk som reser till- eller passerar handelsområdet. Eftersom 

handelsbeteenden är svåra att påverka i kombination med svårigheten att forma nya 

handelsområden är det centralt att ha en balans mellan den koherenta målmarknaden 

och den passerande handeln. Resonemanget grundar sig i vikten av att se karaktären 

av populationen (Turhan Akalin & Zehir, 2013) som inkluderar företagets målgrupp 

och dess handelsbeteenden. För att få en grundläggande uppfattning om dessa 

beteenden menar driftchefen att man utvärdera hur långt ut kommunen sträcker sig 

samt hur många som åker till handelsområdet för att konsumera. För att se 

marknadspotentialen menardriftchefen att det även behövs räknas på 

snittförbrukningen för en svensk relaterat till sport- och vildmarksprodukter. 

  

5.2.3.2 Ekonomiska faktorer 

XXL finner även en koherent målmarknad i samband med snittinkomsten för det 

geografiska upptagningsområdet. När populationen inom det geografiska området har 

en lägre snittinkomst tenderar XXL att lyckas väl med sina etableringar eftersom folk 

med mindre förmögenhet tenderar att spendera mer pengar på aktiviteter och hobbys. 

Detta samband är dock väldigt branschspecifikt och kan därför inte med säkerhet 

appliceras på andra detaljhandelsföretag. Som ett resultat anser inte XXL ekonomiska 

faktorer vara en kritisk kriterie i deras beslutsunderlag, dock används 

snittförbrukningen för sport- och vildmarksprodukter per år och invånare som 

grundläggande information för beslut. Denna information beskriver Turhan Akalin 

och Zehir (2013) som grundläggande eftersom det ger en bild av marknadens 

potential sett till det geografiska området. Även fast driftchefen inte poängterar 

ekonomisk data som en vital del i beslutsunderlaget anser vi att snittförbrukning per 

invånare och år för branschen är en grundläggande aspekt för att ta ett beslut. 

Argumentet grundar sig i betydelsen av de demografiska aspekterna, vilka kan bli 

missvisande utan komplettering av denna ekonomiska information. Dock finns 

förklaring till varför XXL inte använder flera av de ekonomiska underlagen som 

behandlas i tidigare studier (Turhan Akalin & Zehir, 2013; Roig-Tierno et al., 2013), 

vilket är deras unika syn på konkurrens, mättnad och magnetism. 
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5.2.3.3 Konkurrens- mättnad och magnetism 

Turhan Akalin och Zehir (2013) belyser att benägenheten att spendera pengar i den 

specifika butiken påverkas av butikens karaktär, mättnadsnivån för det geografiska 

området samt magnetism. XXL tror väldigt hårt på sitt koncept som en följd av den 

framgång som har uppnåtts i samtliga etablerade butiker. Som ett resultat har 

affärsmodellen, vilket inkluderar butikens karaktär, varit en avgörande faktor för 

framgång. Detta kan förklaras av replikationsstrategins prominenta fördelar som är 

ekonomiska skalfördelar och igenkänningsfaktor (Winter & Szulanski, 2001). Vidare 

kan det även ligga en förklaring i den aktiva trend som driftchefen beskriver i relation 

till detaljhandeln. Följaktligen blir därför konkurrens, mättnad och magnetism viktiga 

aspekter för XXLs beslut om nyetablering. Driftchefen styrker detta genom att 

benämna XXL som en kategori-killer eftersom de är den starkaste aktören i deras 

bransch.  

 

Turhan Akalin och Zehir (2013) menar att konkurrenssituationen för det geografiska 

området är en central del i utvärderingen av potentiella lägen för butiker (Roig-Tierno 

et al., 2013). Författarna förklarar att det kan ha negativa konsekvenser i form av både 

direkt-, och indirekt konkurrens medan XXL har ett omvänt perspektiv. XXLs 

omvända perspektiv på konkurrens har sin grund i Waxells (2014) beskrivning av 

kluster av detaljhandelsföretag inom ett och samma handelsområde. Det omvända 

perspektivet innebär således att konkurrens och mättnad på en marknad är viktigt för 

att se marknadens potential. Driftchefen menar att om det finns flertalet större 

detaljhandelskedjor påvisar det att handelsområdet är lukrativt och därmed intressant 

för etablering. Detta är närmst relaterat till indirekt konkurrens (Turhan Akalin & 

Zehir, 2013) vilket kan ses som positivt i enlighet med Waxell (2014). Dock 

förtydligar även driftchefen att direkt konkurrens är triggande och gör handelsområdet 

mer intressant. En förklaring till detta kan finnas i företagsstrategin och 

företagskulturen som avser att vara bäst och bli det ledande detaljhandelsföretaget 

inom sport- och vildmarksbranschen. Vidare är även affärsstrategin central del i 

etableringsstrategin eftersom den beskriver hur företaget vill stärka sin 

konkurrenssituation gentemot konkurrenter. Waxell (2014) poängterar att utifrån ett 

efterfrågeperspektiv finns det motiv till att sammanhopa sig med andra starka aktörer 

inom detaljhandeln eftersom det kan ge en jämnare efterfrågan samtidigt som det ger 

möjlighet att ta sig in på konkurrenters upptagningsområden. För att lyckas med den 

senare, måste dock företaget attrahera kunder som söker ideala produkter. Utifrån 



 127 

Waxells (2014) motiv och förutsättningar är XXLs affärsmodell och således 

produktutbud vitala för företagets framgång i etableringar av varuhus. XXL som 

kategori-killer bekräftar även Waxells (2014) teori. 

  

Relaterat till konkurrens och mättnad är kannibalism mellan butiker, vilket har en stor 

plats i XXLs beslutsunderlag för nyetablering av butiker.  Det primära XXL ser till är 

omsättningskannibalism och Fisher, Gaur och Kleinberger (2017) förklarar 

informationen som en nödvändighet för etablering eftersom det inte går att öppna 

butiker i all framtid med hänsyn till att marknaden mättas (Cohanier, 2014). Dock 

finns det två positiva aspekter relaterat till kannibalism för XXL, vilket är den 

förväntade tillväxten inom branschen i kombination med att 

marknadsföringskostnader kan fördelas mellan butiker i samma geografiska område. 

En ytterligare reflektion kan dras till XXLs fas i livscykeln (Fisher, Gaur & 

Kleinberger, 2017) och det faktum att de fortfarande är utmanare på den svenska 

marknaden, vilket innebär att kannibalismen som underlag är vitalt men kommer att 

bli ännu viktigare ju större företaget blir på den svenska marknaden. Detta eftersom 

XXL redan uppmärksammat kannibalism samt mättnad inom vissa geografiska 

områden samtidigt som företaget nedprioriterar ekonomiska aspekter. De ekonomiska 

aspekterna kan därför också bli mer relevanta i framtida livscykelsfaser för XXL 

eftersom det kan bli svårare att förlita sig på geografi, demografi, konkurrens och 

magnetism. Kort sammanfattat ser vi att behovet av data och analys växer ju längre 

XXL kommer i livscykeln i kombination med att antalet varuhus mättar den svenska 

marknaden. Detta kan även förklara varför XXL har lyckats med en så snabb 

expansionsfas med hänsyn till enkelheten att se till vart andra TNC har lyckats och 

därmed attraherar dessa kluster även folk genom magnetism (Turhan Akalin & Zehir, 

2013). Fenomenet grundar sig i utbudsunderskottet på den svenska marknaden 

relaterat till denna typ av butikskoncept, vilket styrks av det faktum att XXL har blivit 

starkast i branschen och benämns som en kategori-killer. 

  

Begreppet handel föder handel har behandlats av både Waxell (2014) och driftchefen 

för XXL. Vidare är magnetism en central aspekt i XXLs beslutsunderlag eftersom att 

starka spelare driver passerande handel, vilket bidrar till en jämnare efterfråga 

(Waxell, 2014). Som en styrande hand relaterat till magnetism fungerar kommuner 

samt fastighetsägare och orsaken är deras eftersträvan på tillväxt (Waxell, 2014). De 

positiva aspekterna med kommunernas involvering är enkelheten i att finna lämpliga 
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handelsområden samtidigt som de bidrar till bättre infrastruktur och 

transportmöjligheter (Waxell, 2014). XXL använder sig av kommunernas information 

men poängterar att det är fastighetsägare som skapar ett attraktivt område. Med 

hänsyn till den låsta kostnadsrisk som är kopplad till etablering inom detaljhandeln 

(Waxell, 2014) hyr XXL uteslutande fastigheter och driftchefen menar att det är 

ganska sällsynt att några av de större aktörerna äger fastigheter. Vidare har XXL 

funnit en synergi i samband med fastighetsägare eftersom företaget anses vara en 

kategori-killer. Som kategori-killer, vilket är benämnt som en kritisk succé faktor 

inom detaljhandeln (Thomas, Gable & Dickinson, 1999), attraherar XXL andra stora 

aktörer. En reflektion av denna kritiska succéfaktor är att det underlättar valet av läge 

för etablering eftersom företag som besitter denna dominanta position erbjuds 

lönsamma lägen av kommuner och fastighetsägare samtidigt som de attraherar andra 

stora aktörer, och således blir utvärderingen smidigare. Detta främjas ytterligare av 

XXLs operationella effektivitet, ekonomiska skalfördelar, breda produktutbud i 

kombination med deras placering vid stora handelsområden (Walter & Hanrahan, 

2000). 

  

5.2.4 Sammanställning av beslutsunderlag och kriterier för XXL 

Med hänsyn till XXLs, position på marknaden, etableringsstrategi och fas i livscykeln 

blir beslutsunderlagen för etablering flexibla och det blir därmed även geografiskt 

situationsspecifikt vilka underlag som behövs för beslut. Driftchefen menar på att 

XXL jagar information konstant för att få tillräckligt med underlag för beslut. 

Flexibiliteten i både underlag och beslut förklaras ytterligare av att XXL har tre olika 

valmöjligheter sett till länder, där företaget kan öppna varuhus och således uppfylla 

den strategi och målsättning man har med 10-12 nya varuhus årligen i Norden.  Detta 

underbyggs vidare av den homogenitet som kännetecknar förhållandena i de nordiska 

länderna, vilket gör det lättar att etablera nya butiker genom replikation (Jonsson och 

Foss, 2009). För att sammanställa XXLs beslutsunderlag och därmed jämföra de med 

tidigare studier har Figur 5.3 skapats i syfte att ge en övergripande bild av de mest 

relevanta kriterierna vid beslut om nyetablering av butik. Mer specifikt skildrar Figur 

5.3 en jämförelse mellan XXL och två andra studier inriktade på supermarkets (Roig-

Tierno et al., 2013) och klädesbutiker (Akalin, Turhan & Sahin, 2016). Det som kan 

utläsas är att flertalet fundamentala faktorer påverkar vilka beslutsunderlag som ligger 

till grund för beslut. Först, eftersom XXL replikerar sitt butikskoncept blir inte 
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butiksspecifika aspekter relevanta för deras beslut om etablering, exempelvis 

behandlar Roig-Tierno et al. (2013) antalet avdelningar, försäljningsyta etc. 

Sekundant, har ledningsgruppens erfarenhet en central roll i det beslutsunderlag som 

tas fram och har även underlättat framtagandet av kriterier samt beslut. Slutligen, 

vilket redan diskuterats ovan, har position på marknaden, etableringsstrategi och fas i 

livscykeln lett till ett mer flexibelt beslutsunderlag eftersom dessa faktorer främjar en 

aggressiv etablering på den Nordiska marknaden.  Således blir XXLs kriterier och 

beslutsunderlag mer fokuserade på geografisk efterfrågan och kannibalism, 

demografi, konkurrens och magnetism. Dock finner vi flera likheter mellan XXL och 

studierna där de demografiska aspekterna fortsätter vara prominenta (Turhan Akalin 

& Zehir, 2013). 
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Beslutsunderlag och kriterier för etableringsbeslut 

XXL Supermarkets 

(Roig-Tierno et al., 2013) 

Klädesbutiker 

(Akalin, Turhan & Sahin , 2016) 

1. Geografiska aspekter-  

 Geografisk efterfrågan och kannibalism mellan egna 

varuhus 

 

1. Passerande handel  

2. Butikens synlighet 

3. Avstånd från konkurrens  

4. Potentiell marknad  

5. Tillgänglighet med bil  

6. Tillgänglighet till fots 

7. Igenkänningsfaktor i området  

8. Säsongsbetoning  

9. Antalet avdelningar  

10. Typ av konkurrens  

11. Tillväxt i population 

12. Socio-demografisk karaktär  

13. Konkurrensens storlek  

14. Golvyta till försäljning  

15. Parkering  

16. Antalet kassor  

    

    Övergripande kriterier 

1. Population 

2. Belägenhet och infrastruktur 

3. Kostnader 

4. Konkurrens 

 

Underliggande faktorer 

5. Villighet att spendera pengar på 

detaljhandlarens varor 

6. Populationens tillväxt 

7. Koherent målmarknad 

8. Parkeringsmöjligheter 

9. Butiken är belägen på en hörna eller 

korsning 

10. Lättillgänglighet  

11. Ombyggnads- och renoverings-kostnader  

12. Kostnader för hyra eller köp av fastighet 

13. Distributions och lagerhållnings kostnader 

14. Antal konkurrentbutiker 

15. Avstånd till konkurrenter 

16. Närhet till kulturella-, underhållnings- och 

nöjes områden 

17. Restid till butiken 

2. Demografiska aspekter –  

 Population i stadskärnan 

 Befolkning som reser till- passerar handelsområdet  

 Population i kommunen 

 Befolkning som åker till kommunen för att handla 

 Kundbeteenden och trender relaterade till konsumtion inom 

det geografiska området 

3. Ekonomiska aspekter -  

 Snittförbrukning per invånare och år för branschen  

 Snittinkomst i det geografiska området som subtil riktlinje  

4. Konkurrens omvänd effekt –  

 Indirekt konkurrens visar att handelsområdet är starkt 

 Direkt konkurrens som trigger för att ta marknadsandelar 

genom det starka konceptet 

5. Magnetism  

 Stora aktörer attraherar konsumenter och bidrar till jämnare 

efterfrågan 

 Kommuner och fastighetsägares planer för handelsområden, 

handel föder handel 

6. Mättnad 

 Mättnad kommer bli viktigare i framtida livscykelfaser 

 Kannibalism mellan varuhus har redan uppmärksammats 

men kan bidra med positiva aspekter samt påverkas av 

marknadsutvecklingen 

Övergripande faktorer som påverkar XXLs beslutsunderlag 

 

 Position på marknaden – Utmanare och kategori-killer 

 Ledningens erfarenhet – Underlättar framtagandet av beslutsunderlag 

 Företagsstrategi och etableringsstrategi – Aggressiv, 10-12 varhus årligen i Norden 

 Fas i livscykeln – Tillväxtfas som kommer övergå i mognad  

 Replikationstrategi – Innebär att aspekter relaterat till butikskoncept inte inkluderas i beslutsunderlaget 

(Källa Roig-tierno et al., 2013; Akalin, Turhan & Sahin, 2016) 

 

Figur: 5.3 Sammanställning av beslutsunderlag och kriterier för etablering 
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5.3 Samband mellan löpande styrning av varuhus och etableringsbeslut 
 

5.3.1 Den löpande styrningens påverkan på etableringsbeslut 

Det naturliga sambandet som föreligger mellan löpande styrningen av varuhus och 

etableringsbeslut är att existerande butiker måste vara lönsamma för att en 

detaljhandelskedja ska expandera och således öppna nya butiker (Ozcan & Tuysuz, 

2016). Turhan Akalin & Zehir (2013) förtydligar sambandet genom att beskriva hur 

finansiella mätningar ligger till grund för beslut om nyetablering. Användandet av 

finansiella mätningar inom detaljhandeln figurerar därmed som beslutsunderlag till 

etableringsbeslut, vilket vi också finner i XXLs fall. Eftersom kannibalism mellan 

butiker har identifierats som en kritisk aspekt vid nyetablering av butiker behövs LFL 

och budgeten som primära underlag för att utvärdera XXLs existerande varuhus 

prestationer. Prestationerna i LFL och budgeten ger således en initial indikation för 

om man ska expandera och vart man ska etablera. Utöver den 

omsättningskannibalism som skildras genom LFL och budgeten figurerar även det 

icke-finansiella måttet antal besökare som underlag för att belysa kundkannibalism. 

Med begreppet kundkannibalism avser vi den kundmassa som förflyttas från ett 

varuhus till ett annat vid nyetablering av varuhus, med hänsyn till att det nya 

varuhuset äter på det gamlas kundmassa. Vi kan även se hur dessa nyckeltal 

tillsammans med budgeten och de andra nyckeltalen i rangeringsarket kan fungera 

som utvärderingsunderlag till de etableringar som har gjorts. Även fast XXL inte 

behövt göra det i dagsläget kommer det bli relevant när den svenska marknaden börjar 

bli mättad, i syfte att dels utvärdera de beslutsunderlag som låg till grund för beslut 

samtidigt som de indikerar när marknaden börjar mättas. Ovanstående diskussion 

förklarar hur den löpande styrningen påverkar etableringsbeslut men ett annat 

samband finner vi i hur nyetablering påverkar den löpande styrningen. 

  

5.3.2 Etableringsbeslutens påverkan på den löpande styrningen av varuhus 

Utifrån replikationsstrategins iterativa perspektiv är överförande av kunskap en vital 

aspekt i kombination med skapandet av ny kunskap (Dunford, Palmer & Benveniste, 

2010; Jonsson & Foss, 2009). Kontroversiellt menar Winter och Szulanski (2001) att 

efter en viss tidpunkt hålls replikationsmodellen fast, vilket inte överensstämmer med 

XXLs perspektiv på replikation. Visserligen poängterar Jonsson och Foss (2009) att i 

ett nationellt respektive homogent sammanhang passar Winer och Szulanskis (2001) 
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teori bättre. XXL belyser dock att även i ett nationellt sammanhang finns det 

betydelse av att utveckla affärsmodellen eftersom företaget avser att kontinuerligt 

trimma varuhusen och har således erhållit kunskap genom expansion på den svenska 

marknaden. Driftchefen specificerar att XXL hela tiden arbetar med att utveckla 

butikskonceptet i form av inredning och produkter i samband med hur man arbetar i 

varuhuset. Som ett resultat av nyetableringar har XXL under sina sju verksamma år i 

Sverige blivit betydligt effektivare, vilket grundar sig i tydligare roller och smartare 

planläggning. En fundamental förklaring till varför det är viktigt att kontinuerligt 

utveckla affärsmodellen kan finnas i detaljhandelns föränderliga omgivning (Harrauer 

& Schendlitz, 2016) i kombination med driftchefens syn på detaljhandelsbranschen 

som kan se väldigt annorlunda ut om 10-15 år. Även fast det är närmst relaterat till 

butikskoncept och butikers utformning kommer det även ha en stor påverkan på hur 

ekonomistyrningen ser ut inom detaljhandeln. Exempelvis om detaljhandeln kommer 

präglas av display- och flaggskeppsbutiker om några år innebär det en stor förändring 

i hur man styr och kontrollerar lönsamheten i dessa butiker. Det är därför viktigt att 

kontinuerligt analysera omvärlden och externa faktorer (Walters & Hanrahan, 2000; 

Harrauer & Schendlitz, 2016) och således anpassa företagets strategiska inriktning för 

att inte gå miste avgörande förändringar. En reflektion över framtiden är att butiker 

men framförallt storskaliga varuhus kommer finnas kvar och generera avkastning, 

genom dess ekonomiska skalfördelar och lägre priser. Dock gäller det att vara 

uppmärksam på förändringar och därmed utnyttja de fördelar man får genom 

replikationsstrategins iterativa synsätt för att följa trender på marknaden och inte bli 

kvar i det gamla tänket. Dunford, Palmer och Benveniste (2010) styrker resonemanget 

genom att beskriva hur nyckelaspekter som är replikationsvärda vid en viss tidpunkt 

kommer att förändras med tiden som ett resultat av marknadens externa 

förutsättningar. Ytterligare motiv till varför etablering av butiker påverkar styrningen 

av varuhusen återfinns i tillväxtteori; Merchant (1981) menar att när företag växer 

(vilket är ett resultat av nyetablering av butiker) ökar behovet av att decentralisera 

verksamheten och implementera en mer administrativt orienterad strategi; genom 

bättre strukturering av aktiviteter, mer formell kommunikation samt en ökad 

användning av standardiserad information för att utvärdera prestationer. Detta 

implicerar att ekonomistyrningen bör förändras i samband med etablering av butiker, 

vilket förklarar XXLs iterativa användning av replikationsstrategin och bekräftar 

således Dunford, Palmer och Benveniste (2010) samt Jonsson och Foss (2009) 

perspektiv på replikation. 
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För att sammanfatta analysen och sambandet mellan den löpande styrningen och 

etableringsbeslut har Figur 5.4 skapats. Modellen påvisar styrningen av varuhus på 

den vänstra sidan och etableringsbeslut på den högra för att i mitten skildra sambandet 

mellan de två vitala aspekterna inom detaljhandeln.  

 

 

Figur 5.4: Sammanfattande förklaringsmodell av ekonomistyrning och 

etableringsbeslut 

X
X
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om den löpande styrningen och 

etableringsbeslut inom svensk detaljhandel, genom att studera ett stort tillväxtföretag 

inom detaljhandeln. Mer specifikt syftar studien till att (1) beskriva ekonomistyrning 

och styrmedel relaterat till driften av varuhus för XXL, (2) identifiera och förklara 

kriterier och beslutsunderlag som ligger till grund för expansion på den svenska 

marknaden, (3) för att förklara sambandet mellan den löpande styrningen och 

etableringsbeslut inom den svenska detaljhandeln. 

  

Utifrån studiens syfte kommer den första delen i detta avslutande kapitel delas upp i 

tre delar, vilket inleds med att besvara studiens två frågeställningarna för att vidare 

förklara sambandet mellan den löpande styrningen och etableringsbeslut inom den 

svenska detaljhandeln. Den andra delen i kapitlet redogör studiens bidrag med avsikt 

att belysa och poängtera studiens teoretiska relevans samt praktiska värde. 

Avslutningsvis ges reflektioner och förslag på fortsatt forskning baserat på de 

intressanta områden som uppenbarat sig under studiens genomförande.  

 

(1) Hur och varför arbetar XXL sport och vildmark med olika styrmedel för att 

kontrollera samt styra varuhusens lönsamhet?  

 

Initialt, för att förklara hur och varför XXL arbetar med olika styrmedel för att 

kontrollera samt styra varuhusens lönsamhet behövs en återkoppling till företagets 

strategier och målsättningar i syfte att se hur dessa implementeras genom de olika 

styrmedlena. Detta eftersom XXLs operativa rapportering i kombination med 

informella styrmedel har en tydlig koppling till företagets strategier, vilket är en av 

företagets främsta framgångsfaktorer för att uppnå en lönsam styrning av varuhusen. 

Sammanfattningsvis har XXL lyckats anpassa och sammanfläta sina styrmedel och 

strategier på ett lämpligt sett för att bemöta de dynamiska och svårförutsägbara 

förutsättningar som detaljhandeln präglas av. 

  

XXL har som mål att bli den ledande distributionskanalen för ett unikt utbud av sport- 

vildmark- och friluftlivsprodukter till låga priser. För att uppnå detta mål har XXL en 

tydlig tillväxtstrategi som underbyggs av något som kan liknas vid en 

lågkostnadsstrategi, genom XXLs nitiska kostnadskontroll och därmed 10-12% lägre 
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kostnadsbas än konkurrenterna. XXLs låga kostnadsbas beror på skalfördelar, 

leverantörsrelationer, operativ effektivitet och automatiserad lagerhantering, vilket är 

kritiska succéfaktorer för en stormarknadskedja inom detaljhandeln. Denna 

optimerade kostnadsbas är en av företagets största konkurrensfördelar eftersom den 

möjliggör försäljningen av märkesprodukter till låga priser. För att implementera 

lågkostnadsstrategin använder XXL formella- samt informella styrmedel, där 

budgeten och företagskulturen är de mest vitala verktygen för att lyckas med 

implementeringen i varuhusen. Användningen av budgeten relaterat till kostnadssidan 

kan beskrivas som tight budgetkontroll och XXLs varuhus rapporterar samt följer upp 

avvikelser kontinuerligt och är strikt kontrollerade ovanifrån, på de kostnadsposter 

som varuhusen kan påverka. Således kompletteras budgeten av den kulturella kontroll 

som förespråkar kostnadsmedvetenhet och resultatorientering i varuhusen. I tillägg 

används även nyckeltalet Fpat med avsikt att skapa medvetenhet relaterad till 

kostnader för personal i samband med försäljningen. Sammanfattningsvis finns det en 

tydlig koppling mellan företagets lågkostnadsstrategi och budgetens, 

företagskulturens- och nyckeltalens användning. Styrmedlena bidrar därmed till 

kontroll och kommunikation relaterat till kostnader från ledningens sida, samtidigt 

som de möjliggör koordinering och utvärdering av samtliga varuhus i Norden utifrån 

samma premisser och prestationer. 

  

För att XXL ska lyckas med sin utstakade tillväxtstrategi finner vi även en 

differentieringsstrategi i form av den service, kunskap och kvalitet som genomsyrar 

organisationen, vilket är vitalt för att sälja företagets unika produktutbud av 

märkesprodukter. De styrmedel som används för att implementera den huvudsakliga 

tillväxt- och således differentieringsstrategin är budget, nyckeltal, bonussystem, 

informella styrmedel och anställdas kompetens. Grundbultarna för att ledningen ska 

kunna se att tillväxtstrategin realiseras är budgeten och nyckeltalen som båda 

innefattar en strategisk- och operativ nivå genom den skalbarhet och transparens XXL 

förespråkar i användningen av deras finansiella mått. Förutom att budgeten fungerar 

som ledningsmålsättningar, är budgeten sammankopplad med ansvarsfördelningen 

inne i varuhusen. Varje säljledare ansvarar för sin avdelning och med hjälp av 

budgetens skalbarhet kan budgeten delas upp kategori- och under kategori nivå för 

respektive avdelning. Därmed fungerar budgeten som ett planeringsunderlag vilket 

förmedlar tydliga målsättningar för varje avdelning. Budgeten används både 

diagnostiskt och interaktivt inom XXL, i syfte att kontrollera de anställdas beteende 
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och resultat samtidigt som den interaktiva användningen leder till organisatoriskt 

lärande och förbättringar inom varuhusen. Detta innebär att budgeten är riktlinjen 

tillsammans med LFL, och förmedlar intentioner samt förväntningar från ledningen 

samtidigt som det bidrar till ständiga förbättringar, och är därför ett vitalt styrmedel 

för att uppnå lönsamhet i varuhusen.  

  

Tydligt framträdande är den dagliga operativa rapportering och uppföljning som sker 

i varuhusen, relaterat till budgeten och nyckeltal. Denna ständiga rapportering och 

uppföljning av finansiella mått avser att kontrollera och optimera anställdas tid samt 

processer i varuhusen och således underbygga XXLs tillväxtstrategi. Som ett resultat 

är de 10 KPI som används för att utvärdera och jämföra varuhusen extremt 

standardiserade samt finansiellt orienterade i syfte att främja jämförelse, samtidigt 

som effektivitet skildras relaterat till de detaljhandelsspecifika 

effektivitetsparametrarna. Sammanfattningsvis är kopplingen mellan dessa 

kortsiktiga, output-orienterade nyckeltal och tillväxtstrategin vital för XXL, i syfte att 

kontinuerligt bidra med kontroll och kommunikation av målsättningar för att uppnå 

tillväxt och lönsamhet. Nyckeltalen och säljstrategin kompletta lösningar är även 

anpassade för att bemöta den dynamiska omvärld som detaljhandeln präglas av, som 

en följd av svårigheten att finna en logisk funktion där en given input genererar en 

förutsägbar output. Detta förutsätter att det finns en balans mellan nyckeltalen; 

samtidigt som de är adekvata och förståeliga av alla i varuhusen; annars skulle den 

betydelsefulla interaktiva- och informella kontrollen tappa kraft; vilket skulle påverka 

varuhusens prestationer och lönsamhet negativt. 

  

De informella kontrollerna som vagt behandlats inom tidigare studier har en central 

del i XXLs styrning av varuhusen och genomsyrar hela organisationen samtidigt som 

de underbygger samtliga styrmedel. Tävlingskulturen, att alltid vara bäst, är 

sammanflätad med budgeten och nyckeltalen genom dess självuppfyllande kontroll 

och inre motivation. Därmed är företagskulturen och varuhuschefer avsevärt 

betydelsefulla för att främja användningen av de olika formella styrmedlena och 

således uppnå lönsamhet och tillväxt. För att XXL ska lyckas implementera sin 

differentieringsstrategi relaterad till ett unikt utbud av märkesvaror är 

företagskulturens kundnöjdhetsorienterade ledord vitala tillsammans med säljstrategin 

kompletta lösningar. Detta eftersom försäljning av kvalitetspräglade märkesvaror 

förutsätter service, kunskap och kvalitet hos de anställda, vilket främjas av 
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företagskulturen, säljstrategin samt de utbildningar som är unika för XXL. Vidare är 

ett nödvändigt komplement till användningen av styrmedlena och vidare 

implementering av XXLs tillväxtstrategi, bonussystemet, som är baserat på budgeten i 

syfte att motivera de anställda och således utnyttja företagets resurser för att 

differentiera sig från konkurrenter på marknaden. 

  

Slutligen är styrningen av lagret och försörjningskedjan en fundamental aspekt för att 

uppnå lönsamma varuhus. Relaterat till lagret utövar inte XXL mycket kontroll 

genom de traditionella styrmedel som har behandlats ovan. Detta beror på den 

automatisering som präglar styrningen av lagret i varuhusen, vilket möjliggörs genom 

XXLs omfattande IT-system samt den nästan identiska struktur som kännetecknar 

varuhusen. Som ett resultat har kontrollen av både den interna och externa 

försörjningskedjan effektiviserat och XXLs behov av nyckeltal och andra styrmedel 

kopplade till lagret är därför relativt litet. Dock används ett nyckeltal, PO, samt 

kontinuerliga inventeringar för att kontrollera lagerhållningens precision och 

effektivitet. Som en del i automatiseringen av försörjningskedjan används XXLs min-

max system i syfte att underlätta påfyllnadsprocessen i varuhusen och är således 

kopplat till försäljningen. Med hänsyn till att systemet tidvis fungerar inadekvat finns 

det ett behov av att implementera nyckeltalet lageromsättningshastighet eftersom det 

kan uppstå höga lagerhållningsnivåer i somliga varuhus, som en följd av min-max 

systemets dysfunktion.  

 

(2) Vilka kriterier och beslutsunderlag ligger till grund för XXLs etableringsbeslut på 

den svenska marknaden?  

 

Det primära kriteriet XXL utvärderar i sitt beslutsunderlag är geografisk efterfrågan 

och således kannibalism mellan egna butiker, i syfte att identifiera lämpliga platser för 

nyetablering av varuhus. Efter identifiering av lämpliga platser, ökar behovet av att 

analysera underlag och kriterier i syfte att välja det mest lönsamma läget. XXLs 

utvärdering av de potentiella lägena grundar sig i demografiska aspekter, där 

population i stadskärnan är det primära underlaget, följt av befolkning som passerar- 

eller reser till handelsområdet, population i kommunen, befolkning som reser till 

kommunen för att handla samt kundbeteenden och trender relaterade till det 

geografiska området. För att inte de demografiska underlagen ska bli missvisande 

kopplas de till ekonomisk data, snittförbrukningen per invånare och år, i syfte att få en 
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bild av den potentiella marknaden. XXL finner även ett kontroversiellt samband 

mellan snittinkomst och lönsamma lägen, vilket grundar sig i att folk med lägre 

snittinkomst tenderar att spendera mer pengar på aktiviteter och friluftsliv. Således 

skildrar studien hur branschspecifika förutsättningar kan påverka beslutsunderlaget 

för nyetablering av butiker. 

  

Framträdande är XXLs användning av information relaterad till konkurrens-, 

mättnads- och magnetism i beslutsunderlaget. Medan tidigare studier har påvisat ett 

negativt samband mellan indirekt- samt direkt konkurrens och lönsamma lägen, finner 

XXL det som positivt. Det positiva sambandet förklaras av den svenska marknadens 

trend att bilda kluster av stora detaljhandelsföretag, vilket leder till magnetism och 

synergi relaterat till efterfrågan och infrastruktur. Magnetism är en central del i XXLs 

beslutsunderlag eftersom handel föder handel, vilket kan kopplas till indirekt 

konkurrens och således blir det ett intressant läge för etablering. Direkt konkurrens 

ligger också till grund för XXLs etableringsbeslut och påvisar att handelsområdet är 

starkt samtidigt som det ger möjlighet att äta på konkurrenters marknader. Detta 

perspektiv på direkt konkurrens förklaras av XXL som kategori-killer inom 

branschen, i kombination med utbudsunderskottet på den svenska marknaden relaterat 

till XXLs unika koncept. Genom att vara en kategori-killer främjas magnetism och 

detta grundar sig i XXLs förmåga att få in andra stora aktörer på samma 

handelsområde. Således har fastighetsägare och kommuner en påverkan på 

etableringsbesluten eftersom de kan bidra med information i form av planer för 

handelsområdena. Sammanfattningsvis bekräftar XXL demografiska aspekter som ett 

vitalt underlag för beslut men nedprioriterar de ekonomiska aspekterna som en följd 

av deras unika perspektiv på konkurrens, magnetism och mättnad. Dock kommer 

sannolikt mättnad och ekonomiska faktorer bli mer betydelsefulla underlag för beslut 

om etablering när XXL har mättat den svenska marknaden och således övergår i 

mognadsfasen. Avslutningsvis påverkas samt underbyggs beslutsunderlaget av 

ledningens erfarenhet, företagets position på marknaden, fas i livscykeln samt 

användandet av replikationsstrategin. Kombinationen av dessa bakomliggande 

faktorer har lett till att XXLs beslutsunderlag för nyetablering är flexibla och så är 

även insamlingsprocessen.  

 

(3) Förklaring av sambandet mellan den löpande styrningen och etableringsbeslut 

inom den svenska detaljhandeln.  
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I analysen påvisas två samband mellan den löpande styrningen och etableringsbeslut, 

vilket skildrar hur de har en ömsesidig relation. Det första sambandet som implicit har 

behandlats i tidigare studier avser den löpande styrningens påverkan på 

etableringsbeslut samtidigt som det andra sambandet avser etableringsbeslutens 

påverkan på den löpande styrningen. Mer specifikt innebär det första sambandet att 

existerande butiker måste vara lönsamma för att detaljhandelsföretag ska expandera, i 

form av nyetablering av butiker. Den löpande styrningen bidrar således med underlag 

till etableringsbeslut genom det prominenta användandet av finansiella mätningar 

inom detaljhandeln. Främst förebygger de finansiella mätningarna 

omsättningskannibalism mellan butiker men kan även kompletteras med icke-

finansiella mätningar för att utvärdera kundkannibalism. Genom användandet av 

finansiella mätningar kan även den löpande styrningen bidra med underlag för 

utvärdering av etableringsbeslut och därmed skildra när marknaden börjar mättas 

inom geografiska områden. 

  

Det andra sambandet grundar sig i replikationsteorin som en iterativ och dynamisk 

process där detaljhandelsföretag kontinuerligt utvecklar och förbättrar sin 

affärsmodell. XXL förstärker detta perspektiv på replikation genom företagets strävan 

att ständigt utveckla affärsmodellen och som en följd har XXL erhållit kunskap och 

effektivitet genom expansion på den svenska marknaden. Främst avser utvecklingen 

av affärsmodellen hur man arbetar i varuhusen samt butikskoncept, i form av 

inredning och produkter. Som ett resultat av expansion och nyetableringar har XXL 

blivit betydligt effektivare, vilket grundar sig i tydligare roller och smartare 

planläggning. Vidare är det, hänsyn till detaljhandelns föränderliga omgivning och 

dess svårförutsägbara framtid, vitalt att kontinuerligt utveckla affärsmodellen och 

således den löpande styrningen för att inte gå miste om viktiga strategiska 

förändringar inom branschen. Avslutningsvis har etableringsbeslutens påverkan på 

den löpande styrningen även en relation till tillväxtteorin, när företag växer, 

exempelvis genom etablering av butiker, ökar behovet av decentralisering, formell 

kommunikation, standardiserad information samt struktur. 
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6.1 Studiens bidrag 

Studiens resultat har bidragit till en ökad och bredare insikt i existerande kunskap 

gällande detaljhandelsföretag och ekonomistyrning, samt ekonomistyrning i relation 

till etableringsstrategi. Utgångpunkt för att kategorisera fallföretagets styrmedel har 

baserats på Malmi och Browns (2008) ”MCS as a control package” detta för att skapa 

ett holistiskt perspektiv, något som tidigare forskning saknat (Malmi & Browns, 2008; 

Sandelin, 2008; Grabner & Moers, 2013). I tillägg har relationen mellan dessa 

styrmedel förklarats för att ge en bättre förståelse för användningen av fallföretagets 

styrmedel. För att relatera till studiens huvudområde och frågeställning, vilket är 

ekonomistyrning inom detaljhandeln, har studiens resultat fyllt den kunskapslucka 

som Harrauer och Schendlitz (2016) saknar gällande högre chefers uppfattning av 

företagsstrategi och operativa rapportering. Genom intervjuer med driftchef på 

strategisk nivå och varuhuschefer på operativ nivå i ett av Nordens mest 

snabbväxande detaljhandelsföretag har vi i denna studie påvisat hur det centrala 

beslutsfattandet samt ledningens strategiska direktiv och målsättningar realiseras, och 

uppfylls av varuhuschefer på operativ nivå. Således uppfyller även studien en praktisk 

relevans genom skildringen av hur och varför styrmedel används och sammanflätas 

inom ett ledande detaljhandelsföretag på den svenska marknaden. Det innebär att den 

praktiska nyttan främst är relaterad till större detaljhandelsföretag som är i behov av 

mer kontroll och styrning av butiker.  

 

Vidare har studiens resultat bekräftat existerande forsknings samt bidragit till ökad 

kunskap om detaljhandelsföretags etableringsbeslut på den svenska marknaden, vilket 

bidrar till den kunskapslucka som Rice, Ostrander och Tiwari (2016) framhäver 

gällande nationella expansioner. En motsättning gällande etableringsbeslut kan ses i 

fallföretagets syn på konkurrensen, istället för att uppfatta konkurrensen som negativ 

(Turhan Akalin & Zehir, 2013) har konkurrensen en omvänd effekt på XXLs 

etableringsbeslut då det påvisar en potentiell kundbas. Studien kompletterar och 

bekräftar även den relativt tunna kunskapen, relaterad till magnetism inom 

detaljhandeln, genom att belysa det som ett viktigt underlag för etableringsbeslut. 

Genom att sammanfläta XXLs styrning av varuhus med beslutsunderlag för etablering 

har studien även bidragit med vidare kunskap gällande Winter och Szulanskis (2001) 

replikationsstrategi och således förtydligat sambandet mellan den löpande driften av 

butiker och etableringsbeslut inom detaljhandeln. 
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6.2 Reflektion och förslag till fortsatt forskning 

Reflektioner relaterat till studien berör främst studiens metodval, antalet intervjuer 

samt antalet respondenter och deras position inom XXL. Valet av respondenter har 

varit ett medvetet val från vår sida då en av oss har tidigare bakgrund som säljare 

inom XXL och därmed besatt insikten om vilka personer som kan anses lämpliga för 

att besvara studiens frågeställning. Vi valde därför att intervjua driftchefen för 

Sveriges norra region för att skapa insyn i företagets strategiska nivå, samt intervjua 

två varuhusechefer för att fånga styrningen och rapportering på operativa nivån. 

Utgångspunkt var att intervjua fler respondenter men vi upptäckte ganska tidigt att 

dessa respondenter besatt en så pass god insyn och kunskap i XXLs organisation och 

styrning att antalet intervjuer och respondenter därför kändes tillräckliga för att samla 

in studiens empiriska material. En annan reflektion och möjlig kritik till arbetet är 

avsaknaden av ekonomiavdelningens perspektiv i Norge, detta perspektiv hade 

potentiellt sett bidragit till en fördjupad kunskap relaterat till budgetens roll, och 

avvikelse hanteringen, därmed hade den diagnostiska användningen av 

kontrollsystemet möjligtvis blivit djupare. Dock har vi inte uppfattat att avsaknaden 

från ekonomiavdelningens perspektiv hade påverkat studiens slutgiltiga resultat. En 

ytterligare reflektion kan ses i valet att inte inkludera flera respondenter på operativ 

nivå, vilket möjligtvis hade skapat en djupare förståelse i hur budget och nyckeltal 

används i den dagliga styrningen av avdelningarna inne i varuhuset. Dock besatt en av 

oss författare denna kunskap med hänsyn till de sex åren som säljare inom XXL. 

 

Behovet av vidare forskning inom detaljhandeln anser vi vara relativt stort. 

Intressanta områden som uppkommit under studiens gång är fortsatt forskning kring 

styrningen av butiker inom andra stora detaljhandelsföretag. Detta för att jämföra hur 

andra stora detaljhandelsföretag använder formella och informella styrmedel för att 

bemöta detaljhandels dynamiska förutsättningar. Förslagsvis skulle vidare forskning 

kunna göra en komparativ studie genom att studera ett stort franchiseföretag inom den 

svenska detaljhandeln i syfte att belysa skillnader i ekonomistyrning av 

franchisestyrda företag. Avslutningsvis finns behov av fortsatta studier relaterat till 

replikationsstrategin, med hänsyn till dess utbredda användning i praktiken, vilket inte 

fått samma utrymme i teorin.  
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Bilaga 1 Intervjuguide Driftchef 2017-02-02 

 

Befattning? 

Kort presentation av karriären inom XXL? 

Kort presentation av dina arbetsuppgifter? 

 

 

Organisationsstruktur och informationsflöde: 

 Hur ser XXLs organisationsstruktur ut i Sverige?  

 

Ekonomistyrning och Styrning av varuhus: 

 Vilka styrverktyg använder ni er av för att styra varuhusen? (Budget, bonus, 

prestationsmått, nyckeltal etc.) 

 

 Finns det någon inbördes prioritering av dessa? 

 

 Har prioriteringen av dessa styrverktyg ändrats sedan öppningen i Sverige? 

 

 Informella styrverktyg? (Möten, utbildning etc.) 

 

 Styrverktyg för kontroll av varhuslager? 

 Finns det någon inbördes prioritering av dessa? 

 

 Är det samma styrverktyg för samtliga varuhus i Sverige?  

 

 Finns det någon sammanfattande styrmodell idag som väver ihop allt? (t.ex. 

balanserat styrkort) 

 

 Vilken information rapporteras till dig från varuhusen? 

 

 Finns det några signifikanta problemområden i dagsläget? Något specifikt som du 

känner kan förbättras i styrningen/kontroll av varuhusen? 
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Etableringsstrategi:  

 Hur ser processen ut innan beslut för nyetablering av varuhus? 

 

 Vilka informationskällor använder ni/du för att besluta om nyetableringar? 

 

 Vilka är de primära beslutsunderlagen vid nyetablering av varuhus? 

 

Vilka personer (befattning) är med vid beslut om nyetablering av varuhus? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Varuhuschefer 2017-04-09 & 2017-04-25 

Planerings processen: 

a. Hur ser planeringsprocessen ut för ett år?  

b. Vilka målsättningar har ni för ett år? 

c. Hur sätts dessa mål upp? 

d. Vem förmedlar dessa mål? 

e. Hur mäts utfallet?  

f. Vem hålls ansvarig för dessa mål? Varuhuschef.  

 

Styrmedel och verktyg: 

Budget: 

a. Vilka är med vid framställning av budget? Hur ser budgetprocessen ut?  

b. Hur följs budgeten upp? Hur ofta? Dagligen, sektor, undekategori.  

c. Hur ofta ges feedback på budgeten? Veckovis, Månadsvis, Kvartalsvis? 

Avvikelsehantering? Dagligen, varje dag.  

d. Hur utvärderas och analyseras budgeten efter utfall?  

e. Vem/vilka hålls ansvariga för varuhusets budget? Olika  

 

Finansiella mätningar:  

a. Vilka finansiella nyckeltal används? Svin, lönekostnad, stort 

kostnadseffektivitet.  

b. Hur följs dessa nyckeltal upp?  

c. Finns det finansiella nyckeltal för olika avdelningar? Vilka? Avdelningar har 

samma, lättare att mäta.  

d. Vem/Vilka ansvarar för dessa nyckeltal? säljledare 

e. Vad gör ni för att åtgärda avvikelse av dessa nyckeltal?  

 

Icke-finansiella mätningar: 

a. Vilka icke-finansiella nyckeltal används? Mystery,  

b. Hur ser uppföljningen av dessa icke finansiella nyckeltal ut?  

c. Vem/Vilka ansvarar för dessa nyckeltal? 

d. Vad gör ni för att åtgärda avvikelse av dessa nyckeltal? 

 

Belöning och kompensation: 
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a. Har ni belöningssystem eller system för kompensation, vad innefattar dessa? 

Löneökning, Bonus, Flextid, Andra förmåner?  

b. Vad baseras lönerna på? För anställda? För varuhuschef? (Utvärdering, 

erfarenhet etc.) 

c. Har det skett någon märkbar förändring sedan belöningssystemet infördes?  

 

Operativa rutiner: 

a. Hur ser rutinerna ut för en veckodag? Varje dag, möte, ett nyckeltal per dag. 

b. Hur ser rutinerna ut för en kampanjstart? En gång i veckan, individuellt,  

c. Hur ser rutinerna ut för en helgdag? Annonsmöte, möte, vilka siffror. 

Lördagsmötet,  

 

Informella styrmedel 

a. Kan du beskriva XXLs företagskultur? Bäst, många tävlingar,  

b. Hur förmedlas denna kultur? Tavlor, interna dokument, budskap, interna 

böcker, kick-off, träning etc.? pratar om den, möten, passa tider,  

c. Har ni några internutbildningar? Produktubildning, testa produkter, säljstege,  

d. Vilka typer av möten finns det i varuhusen? Morgonmöte, säljledarmöte, 

måndagsmöte, varuhusmöte på lördag etc.?  

e. Vad är syftet med de olika mötena? Förmedla ett resultat tänk,  

 

Rekrytering och personal: 

a. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Säljledaren håller, baserat på budgeten,  

b. Är det några särskilda egenskaper ni värdesätter vid rekrytering av ny 

personal? Tävlingsmänniska, driven,  

c. Hur ser upplärningen ut av ny personal?  

d. Hur arbetar ni med heltidsanställda respektive deltidsanställda? Hur ser 

fördelningen ut?  

 

Lager: 

a. Hur styrs lagret?  

b. Vilka styrmedel används till lagret?  

c. Vad är lagrets främsta ansvarsområden och arbetsuppgifter?  
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Bilaga 3 Intervjuguide Driftchef 2017-04-11 

Målsättningar och Strategisk planering 

 Hur långt fram i tiden sträcker sig er planeringshorisont? Vilka typer av beslut 

är det som diskuteras på lång sikt? (lång sikt=beroende på 

planeringshorisonten) 

 

 Vad har ni för målsättningar på lång sikt med varuhusen? Vilka positioner är 

med vid framtagandet av dessa målsättningar? 

 

 Varför har ni dessa målsättningar?  

 

 Hur förmedlas dessa målsättningar ut till varuhusen?  

 

 Hur ser planeringsprocessen ut för ett år, relaterat till existerande varuhus? 

Kampanjer, säsongsrensning etc.?  

 

 Vilka kortsiktiga målsättningar har ni under ett år för varuhusen?  

 

 Vilka positioner är med vid framtagandet av dessa målsättningar?  

 

 Hur förmedlas dessa målsättningar ut till varuhusen? 

 

 Hur ser strategiarbetet och strategin ut för att uppnå dessa målsättningar på 

både kort- och lång sikt? Vilka är med i den strategiska planeringen på lång- 

respektive kort sikt?  

 

KPI och prestationsmätningar 

 

 Varför är KPI ert främsta styrmedel?  

 

 Like-for-like är ert främsta KPI? Varför?  

 

 Hur många och vilka är de övriga KPI i rangeringsarket?  

(Snittkvitto, Hit rate, varor per gäst, besökare, PO, Fokus, Vinn) 

 

 Kan du förklara separat för varje KPI, vad deras syfte är i varuhusstyrningen?  
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 Hur ser fördelningen ut av finansiella- respektive icke-finansiella nyckeltal ut? 

Hur relevanta är icke-finansiella nyckeltal vid styrning av varuhusen? 

 

 Hur åtgärdas avvikelser för de olika KPI? Vilka är främst delaktiga och 

ansvariga i förbättringsarbetet? 

 

 Vilka är de underparametrar ni använder relaterat till de olika KPI?  

 

Budgetering 

 

 Kan du beskriva budgetprocessen? Hur sätts budgeten för året?  

 

 Vilka är involverade i framställningen av budgeten och varför? 

 

 Varför är användningen av budget så viktig för XXL?  

 

Kostnadskontroll 

 

 Vilka kostnadsposter är det ni inkluderar i utvärderingen av varuhusen? 

(förtydligande av den slaviska kostnadskontroll du nämnde förra intervjun) 

 

 Hur utvärderas kostnaderna för varuhusen? Jämförs det mellan varuhusen eller 

är det relaterat till omsättning o.s.v.? 

 

 Vilka åtgärder åttas om ett varuhus har överskridande kostnader? 

 

 Varför är kostnadskontroll en sådan vital del i XXL?  

 

Informella styrmedel 

 

 Hur arbetar XXL med informella styrmedel och hur stor del av har den i 

verksamheten? (T.ex. företagskultur, beteende, värderingar, normer, regler och 

motivation) 

 

 Hur ser XXLs företagskultur ut?  
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 Hur införlivas företagskulturen i verksamheten? Interna dokument, budskap, 

utbildning, kick-off etc.?  

 

 Hur styr ni de anställdas beteenden? (T.ex. regler, policys, befogenheter) 

 

 Hur motiverar ni de anställda att prestera? Är mer självuppfyllande 

motivation, likt uppnående av mål och resultat viktigt? Har ni sett att 

prestationerna främjats sedan införandet av bonussystemet? 

 

 Vilka möten finns det som inkluderar en högre nivå av de anställda, dvs 

varuhuschefer och säljledare? Vad är syftet med dessa möten?  

 

 Hur arbetar XXL för att främja organisatoriskt lärande? Mer precist, vad XXL 

gör för att vidarebefordra kunskap från kompetent personal till nyanställda och 

mindre erfarna personer? 

 

Personal och rekrytering 

 

 Hur ser rekryteringsprocessen ut? Vilka är delaktiga i rekryteringsprocessen 

relaterat till varuhuschefer, säljledare och säljare?  

 

 Vilka egenskaper letar ni efter när ni rekryterar personal?  

 

 Hur ser XXL på personalomsättning? Skulle du säga att ni har en hög 

omsättning av personal? Vilken effekt har personalomsättning på XXLs 

lönsamhet, kultur och effektivitet?  

 

Belöningssystem 

 

 Hur tänker ni med de belöningssystem som finns, varför används de? 

 

 Vad är syftet med det utvärderingsmötet ni har med de anställda i butikerna? 

Har det fått önskad effekt på de anställdas motivation?  
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Bilaga 4 Kompletterande intervju varuhuschef Arninge 2017-04-18 

 

Finns det några mer KPI än de som vi pratade om senast? 

 

Kan du förklara dessa KPI, syfte och användning? 

 

Kan du förklara Fpat i mer specifikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

Bilaga 5 Intervjuguide Driftchef 2017-04-27 

 

Övergripande 

Vet du något om de bakomliggande orsakerna till XXLs snabba tillväxt på den 

svenska marknaden?  

 

Har det någon påverkan att ägarna gjort samma resa tidigare 

med Elköp, och byggt på erfarenheter från tidigare etablering på den svenska 

marknaden? 

 

1) Planering och etablerings strategi 

• Hur långt tillbaka sträcker sig planeringshorisonten för nyetablering? Ledningen vill 

att ni ska öppna 10-12 butiker varje år, hur viktigt är det med fördelningen över 

länder?  

 Vad styr i vilka länder som etableringen sker? (fokus på sverige) 

• När sker klassificering av varuhusets storlek? Och vad grundas denna klassificering 

på? 

• Är det några varuhus som köps upp eller hyr ni alltid av fastighetsägare? 

 

2) Beslutsunderlag för etablering och Business case 

• Vilken information ligger till grund för etablering? 

Geografiska, 

Demografiska, 

Ekonomiska, 

Konkurrens och mättnad, 

Kannibalism, 

Magnetism, 

 

• Vilka verktyg och källor används för att samla information? 

• Business case: Hur ser ett business case ut? Vilka beslutsinderlag presenterar du i ett 

business case? 

 

• Du sa tidigare att fastighetsägare spelar en avgörande roll? Hur stor roll har 

kommunerna vid beslut om etablering? 
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• När business caset blivit godkänt: Vad händer därifrån? Är det några fler 

beslutsunderlag de vill ha komplettering på generellt eller brukar det bli godkänt när 

ni presenterar? 

 

2) Utvärdering av etablering och förbättringsarbete 

• Hur ser utvärderingen av etableringen ut? När sker den? 

• Hur ser förbättringsarbetet ut relaterat till etablering? Vad tar ni med er från 

tidigare etableringar, vilka beslutsunderlag har varit mest relevanta? 

• Eftersom ni replikerar företagets affärsmodell, gör ni några förbättringar relaterat till 

affärsmodellen? 

  

 


