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”Is your SME achieving its mission/vision? If you 
do not have a quick measurable answer, besides 

(Gumbus &  Lussier, 2006:410)





FÖRORD
Nu har det snart gått ett halvår sedan vi med för-
hoppningar och förväntningar kastade oss in i 
det som skulle visa sig bli en av studietidens mest 
givande perioder. Vad vi inte visste då terminen 
startade var att vi skulle få kontakt med Care of 
Sweden som verkligen brann för framtidsfrågor, 
hade ”många järn i elden” och samtidigt trodde 
på våra idéer om en förbättrad prestationsmät-
ning. Samarbetet med fallföretaget har fungerat 
över förväntan och på många vis bidragit till 
att förbättra denna studie. Därför vill vi rikta ett 
särskilt tack till Care of Swedens ägare Andreas 
Bäckäng och Magnus Högberg för att ni gjorde 
denna studie möjlig. Vi hoppas samtidigt att det 
utformade styrkortet kommer vara till hjälp för 
en framtida utveckling och expansion av verk-
samheten. Även de anställda bör tackas för den 
öppenhet, det intresse och engagemang som de 
visat vid studiens intervjuer och besökstillfällen. 
Utan dessa hade våra analyser och påföljande 

förslag blivit helt ogrundade och verkningslösa. 
Detta engagemang bådar gott utifrån uttalande 
av SGC:s CEO, Tristan Chapman, som menar att 
ett styrkort inte är enskild egendom utan alla bi-
drar till styrkortets verkningskraft och effektivitet.

 ”I had to put my ego aside and listen to oth- 
 ers to allow thier input – I had to realize the  
 card was not mine, but theirs.”

(Gumbus & Lussier, 2006:419)

Vi vill också tacka vår examinator Lars-Göran Ai-
demark för den input som givits vid studiens oli-
ka delseminarier. Likväl vill vi ge ett stort tack till 
vår handledare Pia Nylinder för hennes grund-
liga inläsning och feedback som hon givit vid de 
olika handledningstillfällena. Sist men inte minst 
vill vi rikta ett tack till våra opponenter som har 
kommit med konstruktiv kritik som hjälpt till att 
förbättra denna studie.

ANTON ÄLMEGRAN SVEN OLSSON



CARE OF SWEDEN

Care of Sweden (CoS) är Sveriges största leve-
rantör av tryckavlastande madrasser till vården 
med kunder inom kommun, landsting och privat 
sektor (CoS 1 [www], 2012). Företaget grunda-
des 1999 genom en fusion mellan två bolag och 
är beläget i Svenljunga, Västra Götalands län, 
har 45 anställda och en omsättning för 2011 på 
73 miljoner SEK1 (STT [www], 2012). CoS har 
på senare år sett en allt större tillväxt i efterfrå-

-
ket bland annat kan ses genom antalet anställda 
som ökade med hela 17 personer under 2011. 
För ett par år sedan köptes även dotterbolaget 
Helab AB som tillverkar hjälpmedel till vården 
såsom sängdävertar och sittdynor2 till rullstolar 
(COO, 2012-01-27). CoS professionella pro-
duktsortiment består främst av skummadrasser3, 
CuroCell-system4, men även vårdande tillbehör. 
CuroCell-systemen, som i sig är mer avancerade 
än skummadrasser och beroende av en högre 
teknologi, erbjuds även till uthyrning då dessa 
innebär en mer kostsam investering för kunden. 
För närvarande cirkulerar omkring 1000 madras-
ser mellan CoS och dess kunder.

Företagets produktutveckling sker oftast i samråd 
med både kunder och leverantörer i syfte att kun-
na anpassa produkterna utefter direkta önskemål 
hos slutanvändaren, samtidigt som en strävan 

efter bästa kvalitet och funktion till låga priser 
kan upprätthållas (CoS 1 [www], 2012). Detta 
upplägg kräver en god kommunikation, där nära 
samarbete och koordination mellan företaget 
och dess leverantörer samt kunder men även 
inom företaget har stor inverkan på det slutliga 
resultatet. CoS är likt många andra företag certi-

som ISO 9001 och 14001 men även ISO13485, 
vilket är en standard som tillåter företag att till-
verka och sälja medicinsk apparatur till sjukvår-
den (CoS 2 [www], 2012).

CoS framhåller att en hög kvalitet och miljöhän-
-

tagets verksamhet och i produktutbudet (CoS 2 
[www], 2012). Med kravet på driftssäkra produk-
ter och viktiga storkunder som stat, kommun och 
landsting är ständiga förbättringar och professio-
nell service avgörande för företagets framgång. 
CoS framhåller därför att hög kvalitet, förutom i 
material, tillverkning och design, även ska prägla 
arbetsmetoder, information och relationer, både 
internt och externt. Samtidigt strävar de efter att 
”[…] utveckla och sälja produkter samt köpa 
varor och tjänster som, under hela livscykeln, 
medför minsta möjliga miljöbelastning och häl-
sorisk” (CoS 2 [www], 2012).

1 Försäljningen är fördelad med 56 % CuroCell, 32 % Skum, 12 % Tjänster (uthyrning, service och rekonditionering) (COO, 2012-03-23)
2 Care of Swedens (Helabs) sittdynor säljs i åtta olika utföranden där varje modell är anpassad för specifika vårdbehov och finns att   
 tillgå i olika mått och för olika viktklasser (Helab [www], 2012). Storsäljaren heter ”Contur” och presenteras utförligare i studiens     
 appendix (Säljare, 2012-02-17)
3 Care of Swedens skummadrasser säljs i utförandena BAS, STANDARD-HYGIEN och FÖREBYGGANDE (CoS 3 [www], 2012). Varje   
 utförande erbjuds i olika modeller med olika mått och dimensioner samt anpassning till specifika vårdbehov. Storsäljaren heter   
 ”Optimal 5zon” och presenteras utförligare i studiens appendix (Säljare, 2012-02-17).
4 Care of Swedens CuroCell-system utgörs av luftmadrasser i utförandena STATISK LUFT och VÄXELTRYCK (CoS 3 [www], 2012).   
 Varje utförande erbjuds i olika modeller med olika mått och dimensioner samt anpassning till specifika vårdbehov. Storsäljarna   
 heter ”CuroCell 4” och ”CuroCell Cirrus”, vilka presenteras utförligare i studiens appendix (Säljare, 2012-02-17).
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2012 I KORTHET
I början av året inleds utbildningar för  
hela personalen i CRM-systemet LIME. 

och Anton Älmegran från Linnéuniversite-  
tet förtroendet att genomföra sitt examens-
arbete hos CoS och konsultera företaget 
kring prestationsmätning.

Som ett steg i CoS arbete för en bättre miljö  
kör numera säljarna miljöbilar och använ-
der IPad istället för lösa produktblad vid 
kundbesök.

Nu innehar både CoS och Helab AB AAA-
rating i kreditvärdighet.

Försäljnigschef rekryterades och anställdes 
i mars.

mars köptes en fastighet på 11000 kvm i 
Tranemo där hela verksamheten placeras 
under samma tak.

I takt med en växande organisation och 
-

jas ett samarbete med Barium där BPM-sys-
temet BARIUM Live! integreras med verk-
samhetens olika processer. 

 

 

Antalet anställda ökade med 17 personer.

Nya depåer upprättades på fyra orter; Skövde, Uddevalla, 
Falun och Eskilstuna.

Utnämnelsen “Superföretag” erhölls även detta år.

CRM-systemet LIME köptes in för en förbättrad   
internkommunikation och tillika hantering av   
kundärenden såsom service, reklamationer och synpunk-
ter/önskemål.  
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SAMMANFATTNING

BAKGRUND
För ett företag gäller att tillgodose de behov som 

stark konkurrens mot övriga aktörer och på så 
sätt minska risken att tappa marknadsandelar till 
aktörer som bättre tillfredsställer dessa behov. I 
syfte att uppnå detta krävs mål samt strategier för 
hur företaget ska agera, samtidigt som det är av 
yttersta vikt att dessa strategier formuleras och 
implementeras på ett effektivt sätt. Här lyfts ofta 
prestationsmätning fram som ett verktyg för att 
lyckas med denna implementering. Att samtidigt 
kombinera dessa mått i ett system förespråkas ef-
tersom måtten då kan relateras till varandra och 
bättre beskriva verksamhetens komplexitet för att 
därigenom generera maximal nytta.

klara skillnader mellan olika företag där deras 
karaktäristika drivs av företagets storlek. Samti-
digt menar samma forskare att de teoretiska ram-
verken för prestationsmätningssystem har byggts 
utifrån stora företag och dess situation, varpå de 
blivit mindre passande för SME5. Denna studie 
fokuserar därför på detta glapp i forskningen.

SYFTE
Vår ambition är att genom denna studie utforma 
ett prestationsmätningssystem för Care of Swe-
den i egenskap av SME. Detta ska åstadkommas 

med hjälp av att analysera Care of Swedens för-
hållande till typiska karaktärsdrag för dessa före-
tag. Därigenom kommer studien att ge ett bidrag 
till utvecklad kunskap kring prestationsmätning 
för SME.

STUDIENS UPPLÄGG
Studien utgörs av en fallstudie av aktionsforsk-
ningskaraktär där det empiriska materialet har 
samlats in genom deltagande observationer och 
intervjuer med anställda på olika positioner i 
fallföretaget. Under studien har det funnits en 
växelverkan mellan insamling av teoretisk bak-
grund och empiriskt material från fallföretaget 
och därav har en lärandeprocess uppstått där 
empiriskt material inspirerat till ny insamling av 
teoretisk bakgrund och vice versa.

RESULTAT & SLUTSATSER
Fallföretagets förhållande till de karaktärsdrag 
som behandlats av olika forskare har studerats för 
att utforma ett passande prestationsmätningssys-
tem. Trots fallföretagets ringa storlek visar det sig 
att de uppvisar få av de typiska karaktärsdragen 
för SME. Utifrån denna analys byggs ett balanse-
rat styrkort med utgångspunkt i en ”bottom-up” 

-
gande strategier, vision och nuläge.

EXAMENSARBETE
Titel: PMS för SME – En studie av Care of Sweden
Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Växjö 
Program: Civilekonomprogrammet - controller 
Kurskod: 4FE03E 
Författare: Anton Älmegran & Sven Olsson
Handledare: Pia Nylinder 
Examinator: Lars-Göran Aidemark

5 Som definition av SME (Small and Medium-sized Enterprises) används för studien EU:s definitioner; företag med färre än 250 anställda, en om  
 sättning ! " 50 miljoner och/eller en balansomslutning ! " 43 miljoner, där distinktionen för små går vid färre än 50 anställda, omsättning ! " 10  
 miljoner och/eller en balansomslutning ! " 10 miljoner (EU [www], 2011).



FÖRKORTNINGAR

BPM Business Process Management
BSc Balanced Scorecard (Balanserat Styrkort)
CEO Chief Executive Officer
COO Chief Operational Officer
CoS Care of Sweden
CRM Customer Relationship Management
KPI Key Performance Indicators
MCS Management Control Systems
OTD Order To Delivery
PM Performance Measurement
PMS Performance Measurement System
QRM Quick Response Manufacturing
SC Supply Chain
SME Small and Medium sized Enterprises
TTM Time-To-Market
Åf Återförsäljare
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Under studiens inledning introduceras läsaren 
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studiens syfte och de avgränsningar som gjorts.
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1.1 BAKGRUND 
Företag existerar för att tillgodose behov och intressen som intressenterna (bland an-

nat kunder, leverantörer, ägare och anställda) har i företaget (Anthony & Govindara-

jan, 2007). Intressenternas behov bör genomsyra hela verksamheten eftersom det 

finns en risk att företag existerande på konkurrensmarknader tappar marknadsandelar 

till konkurrenter som bättre tillfredsställer dessa behov (Friedman & Miles, 2006). 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) handlar företagens strävan i att tillfredsställa 

företagets intressenter om att uppnå målkongruens för de mål ledningen satt upp. Ax 

et al (2005:14) definierar i sin tur begreppet mål som “[…] ett framtida tillstånd eller 

läge alternativt en situation eller position” och mer tydliga exempel på ekonomiska 

mål är att uppnå en ökad lönsamhet, kundnöjdhet, en viss marknadsandel eller en 

mer nöjd personal (Ax et al, 2005).  

För att kunna sträva mot de uppsatta målen måste samtidigt strategier sättas upp för 

hur och med vilka medel denna strävan ska yttra sig (Anthony & Govindarajan, 

2007). Det finns två utgångspunkter när det gäller strategi, nämligen strategiformule-

ring och strategiimplementering (Gimbert et al, 2010). Strategiformulering syftar till 

processen i vilken organisationer definierar sitt långsiktiga arbete. Det vill säga hur 

företaget tänker sig skapa värde för marknaden på vilken de agerar och på så sätt 

definiera sina konkurrensfördelar. Strategiimplementering refererar istället till hur de 

långsiktiga målen ska infrias genom att aktivt agera och följa upp resultaten.  

Flertalet varianter och tillvägagångssätt finns att tillgå för företag vid uppställande av 

strategier, där en närmare analys av hur företag väljer och skapar strategier kan ses 

som snarlika företagens anpassningsförmåga till omvärldsförändringar (Coda & Mol-

lona, 2006). Vidare presenterar författarna hur ett företag kan angripa utformningen 

av sina strategier, nämligen genom ”top-down strategy making” eller ”bottom-up”. 

Ett angreppssätt som ”top-down” ger en mer övergripande vy av företaget vilket 

också bringar full kontroll över verksamheten och därtill en bred informationsbas. En 

sådan ”top-down” approach utgår ifrån att först identifiera övergripande vision och 

strategi vid framtagning av prestationsmått (Garengo & Biazzo, 2012). Att istället 

välja bottom-up vid framtagning och fastställande av strategin innebär att utgångs-

punkt tas på en mer lokal nivå, närmare aktiviteten/processen för vilken strategin ska 
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gälla (Coda & Mollona, 2006). På så sätt kan underliggande vision och strategi iden-

tifieras och utnyttjas (Garengo & Biazzo, 2012). 

För att företagets anställda ska arbeta i linje med företagets uppsatta strategier behö-

ver dessa kommuniceras på ett sätt som ger hela organisationen en enhetlig bild av 

vad som behöver åstadkommas för att uppnå dessa. Detta ställer fortsatt högre krav 

på ledningens sätt att kommunicera så att anställda får insikt om sin roll i detta ar-

bete (Thomas et al, 2009).  

1.1.1 KONTROLLSYSTEM 

Ett övergripande system för strategiimplementering och verksamhetsstyrning kallas 

för ”Management Control Systems” (MCS) (Anthony & Govindarajan, 2007). Ant-

hony (1965) var en av de första att diskutera och utveckla MCS, vilket enligt honom 

stod för ”[…] the process by which managers assure that resources are obtained and 

used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization” (Anthony, 

1965:17). Mer precist är MCS en typ av strategiimplementeringsverktyg för företag 

där både ledning och anställda engageras i arbetet med målkongruens (Anthony & 

Govindarajan, 2007). De organisationer som tillämpar MCS ses i allmänhet sträva 

efter en hög grad av planering, koordinering och utvärdering av sina aktiviteter och i 

synnerhet präglas av att samtliga anställdas mål är samstämmiga med företagets, där 

motivationen i måluppfyllelsen är hög. Utgångspunkten och det samtidiga kravet är 

dock att allt som utförs är kopplat till företagets valda strategi. Otley (1999) skriver 

även att MCS syftar till att förse företagsledare med information som kan ligga till 

grund för beslutsfattande likväl som att det ska utgöra ett stöd i verksamhetsstyrning-

en, samtidigt som Kallunki et al (2011) framhåller MCS roll som kontrollinstrument 

för utförande av prestationer. 

1.1.2 KOMMUNIKATION, DELTAGANDE & ENGAGEMANG 

För att kunna uppnå samstämmiga mål och gemensamma visioner krävs att samtliga 

inom organisationen känner förtroende för och engageras i verksamheten (Thomas et 

al, 2009; Farrant, 2003), där internkommunikation (Welch, 2012; se även Tourish & 

Hargie, 2009) likväl som förtroende (Likert, 1967) har identifierats som nyckelfak-

torer till företags framgång. Enligt Thomas et al (2009) ger information även anställda 
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möjlighet att utveckla ett förtroende men utelämnad information kan på motsatt sätt 

bidra till ett minskat förtroende, vilket genererar en genomskinlig organisation. Mer-

parten företag är duktiga på att kommunicera hur företaget presterar, men är mindre 

duktiga på att förmedla hur personalen individuellt bidrar till kundvärden och/eller 

ökad produktivitet (TowersWatson, 2010).  

De tre viktigaste punkterna för engagemang bland de anställda är enligt Truss et al 

(2006:45): 

1. Möjligheten att få sina egna idéer förmedlade uppåt i organisationen, 

2. Få god information kring vad som sker i organisationen och 

3. En känsla av att företagets managers är hängivna organisationen. 

En öppen kommunikation där de anställda känner att de kan uttrycka idéer som även 

går emot den allmänna opinionen förebygger förtroende (Butler, 1991), men det är 

också välkänt att anställda är mer tveksamma till att jobba mot företagets mål om de 

inte litar på sina överordnade eller om en öppen kommunikation saknas (Thomas et 

al, 2009). Thomas et al (2009) likväl som Farrant (2003) framhåller vikten av att fritt 

kunnat uttrycka åsikter och tillägger att företagets ledare ska synas i organisationen 

och därigenom visa engagemang för verksamheten. 

1.1.3 PRESTATIONSMÄTNING 

Nyckeln till ständiga förbättringar och förändring är förutom en god internkommuni-

kation beroende av att kunna mäta företagets mest kritiska processer både konse-

kvent och konstant (Braam & Nijssen, 2004), där citaten ”What gets measured gets 

attention” och ”What you measure is what you get” är välkända i detta sammanhang 

(Cocca & Alberti, 2010:187). Även Kaplan och Nortons (1996:21) synsätt ”if you 

can’t measure it, you can’t manage it” är vida omtalat och förtydligar samtidigt vik-

ten av prestationsmätning för en effektiv verksamhetsstyrning. Problematiken kring 

denna typ av mätning är ständigt förekommande och debatterad inom ekonomistyr-

ningsforskningen, vilket kan påvisa vikten av att företag mäter sina prestationer i 

verksamheten (Beatham et al, 2004). Samtidigt visas att företagsledares val av att 

mäta verksamheten ofta sker utifrån två syften, (1) att influera de anställdas beteen-

den och/eller (2) att söka svar på frågor om vad och var i verksamheten som förbätt-
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ringar är behövliga. Vidare påpekar även Flapper et al (1996) vikten av att ett före-

tags prestationer utförs på ett effektivt sätt då dessa i sin tur har inverkan på företags 

framgång, där mätning av prestationer hjälper företaget att fastställa riktning, fatta 

strategiska beslut och säkerställa målkongruens i företagets åtaganden (Simons, 

2000). Utvecklingen från traditionell ekonomistyrning till ett större fokus på yttre 

effektivitet genom icke-finansiella prestationer har således lett till mätning av icke-

finansiell karaktär, då ett ensidigt bruk av finansiella mått hämmar företags förmåga 

att reagera på förändrade förhållanden. Anledningen ligger i att finansiella mått oftast 

beskriver historiska händelser, vilket också förhindrar långsiktigt värdeskapande för 

att istället rikta fokus mot kortsiktig utveckling och kortsiktiga beslut (Chavan, 2009; 

Anthony & Govindarajan, 2007; Beatham et al, 2004). 

Cocca och Alberti (2010) likväl som Beatham et al (2004) framhåller i denna kontext 

tillämpningen av ”Performance Measurement Systems” (PMS), vilket syftar till att 

samla och strukturera företagets, finansiella såväl som icke-finansiella mått i ett sy-

stem inom MCS-kulturen (Anthony och Govindarajan, 2007). Författarna menar att 

PMS består av en mängd olika mått som används för uppföljning av effektiviteten i 

företagets aktiviteter, vilket ger möjlighet till förändring och förbättring så att företa-

get samtidigt kan anpassas till marknadens fluktuerande förhållanden. Förutom detta 

säkerställs framförallt att prestationer och aktiviteter utförs i linje med företagets stra-

tegi (Valmohammadi, 2011), samtidigt som de speglar strategin där både nuvarande 

och framtida kritiska framgångsfaktorer kan identifieras genom mätningen (Anthony 

& Govindarajan, 2007). Det har också visats att stora och medelstora företag som 

använder strategiska PMS (ex. tableaux-de-bord, performance prism eller BSc) blir 

mer engagerade i strategiformuleringsprocesser än de som inte använder sådana stra-

tegiska PMS genom att de samtidigt ökar chefers möjligheter att ta fram mer omfat-

tande/heltäckande strategiagendor (Gimbert et al, 2010). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Flera tidigare studier har gjorts kring vikten av PMS och olika ramverk har samtidigt 

presenteras av forskare för hur PMS bör utformas (se ex. Kaplan & Norton, 1996; 

Neely et al, 2005). De flesta studierna gjorda kring PM gör dock ingen åtskillnad 
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mellan stora och små företag (Carpinetti et al, 2008; Fernandes et al, 2006), där få 

studier är gjorda kring PM i SME2 (Garengo et al, 2007). Samtidigt framhåller bland 

annat Storey (1994) att SME ofta har särdrag som skiljer sig från de stora företagen, 

exempelvis att de vanligen agerar på en extra turbulent och osäker marknad 

(Garengo et al, 2005), har knappa resurser (Singh et al, 2008) och att prestationsmät-

ning ses som hinder för förändring (McAdam, 2000). Modeller utarbetade för stora 

företag har därav visat sig fungera mindre bra för SME eftersom de byggts utifrån en 

situation som inte gäller för dessa (Cocca & Alberti, 2010). Eftersom det finns få tidi-

gare studier kring PM och PMS i SME är det viktigt att studera just detta, inte minst 

för att de utgör majoriteten av den privata sektorns företag (EU, 2003). De spelar 

samtidigt en viktig roll för sysselsättning, tillväxt, konkurrens samt innovation på 

grund av den flexibilitet och möjlighet till innovationer som de besitter (Gunasekaran 

et al, 2000).  

Eftersom entreprenören ofta är den som styr ett SME blir företagets framgång också 

påverkad av dennes inställning och kompetens (Bridge et al, 1998). Det är därför 

viktigt att entreprenören förstår vikten av ett PMS för att implementeringen ska vara 

lyckad. Av betydelse är även att ett PMS är enkelt utformat, är lätt att lära sig, ta till 

sig och använda, då SME ofta har få anställda med hög utbildning och specialisering 

(Sousa & Aspinwall, 2010). Utmaningen för SME blir därför att åstadkomma ett en-

kelt och kommunikativt PMS som kan förbättra företagets interna informationsflöde, 

samtidigt som det ska vara så pass träffsäkert att det ger stor nytta i effektiviserings-

/produktivitetsarbetet. 

Föreliggande studie innebär ett bidrag till det glapp som finns i tidigare forskning 

kring PMS i SME där en fallstudie av aktionsforskningskaraktär utförs för att konsul-

tera Care of Sweden (CoS) i deras arbete att förbättra sin verksamhet. Neely et al 

(2005) menar att ett företags prestationsmätning bör relateras till en vidare strategisk 

kontext och på så sätt bli en del av ett större system, ett PMS, för att generera maxi-

mal nytta (Beatham et al, 2004).  

                                                
2 Som definition av SME (Small and Medium-sized Enterprises) används för studien EU:s definitioner; 
företag med färre än 250 anställda, en omsättning ! " 50 miljoner och/eller en balansomslutning 
! " 43 miljoner, där distinktionen för små går vid färre än 50 anställda, omsättning ! " 10 miljoner 
och/eller en balansomslutning ! " 10 miljoner (EU [www], 2011). 
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En kraftig expansionsfas, likt CoS, som togs upp i företagsbeskrivningen med en ök-

ning av 17 anställda till att bli 44 till antalet (årsskiftet 2011/2012) är ett starkt argu-

ment till ett utvecklat prestationsmätningssystem. Argumentet bygger på Garengo 

och Bernardis (2007) påstående om att det är ett företags tillväxt som driver föränd-

ringar och utveckling av styrsystem. Det kan därför fastslås att risken med en snabbt 

växande organisation är att ledningen tappar kontrollen och att det av den anled-

ningen är särskilt viktigt att utarbeta prestationsmätning. Detta eftersom prestations-

mätning i dessa fall bidrar till en enklare överblick av företaget och hur dess olika 

delar presterar och därigenom beskriva hur företaget bör allokera sina resurser. Pre-

stationsmätningen blir även ett sätt för att kommunicera förändringar och förbättring-

ar inom företaget.  

CoS har på senare tid sett ett behov av prestationsmätning, varpå ett fåtal mått har 

implementerats för att utvärdera verksamheten. Däremot ingår dessa inte i något ut-

vecklat PMS, utan kan ses som mer eller mindre lösryckta från varandra, men där fler 

än de strikt finansiella måtten beaktas. 

Med bakgrund av att både Neely et al (2005) och Beatham et al (2004) poängterar 

vikten av att integrera prestationsmätningen i en vidare strategisk kontext för att nå 

maximal nytta ses utifrån CoS situation, med få lösryckta mått, behov av ett PMS. 

Detta leder oss till följande praktiska problem: 

• Hur kan ett prestationsmätningssystem utformas/designas som tar hänsyn till 

Care of Swedens unika situation och det faktum att de klassificeras som ett 

SME? 

Den bakomliggande teoretiska problemformuleringen för att möjliggöra en lösning 

på ovanstående problem blir därför: 

• Hur kan ett prestationsmätningssystem utformas utefter de attribut som SME 

vanligen uppvisar? 
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1.3 SYFTE 
Vår ambition är att genom denna studie utforma ett prestationsmätningssystem för 

Care of Sweden i egenskap av SME. Detta ska åstadkommas med hjälp av att analy-

sera Care of Swedens förhållande till typiska karaktärsdrag för dessa företag. Därige-

nom kommer studien att ge ett bidrag till utvecklad kunskap kring prestationsmät-

ning för SME. 

1.4 FÖRVÄNTADE BIDRAG 
Studien förväntas bidra med kunskap om prestationsmätningssystem genom att mo-

deller utarbetas specifikt för Care of Sweden. En implementering av dessa modeller 

bör ge mer rationella beslut snarare än intuitiva och därigenom möjliggöra en bättre 

resursallokering.  

Genom de lärdomar som ges vid utformandet av studiens praktiska modeller förvän-

tas ett bidrag ges till den allmänna teoribildningen inom ekonomistyrning.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
I denna studie utarbetas ett PMS för SME, vilket utgör den första av två faser som 

Jönsson och Lukka (2005) tillskriver aktionsforskning. Den andra fasen av en aktions-

forskning innebär en implementering av byggda modeller/delgivna förslag, vilken vi 

uteslutit från studien eftersom detta är ett examensarbete som endast sträcker sig över 

en termin. Således finns inte tillräckligt med tid att fullt implementera våra förslag 

och därmed inte heller möjligt att utvärdera den fullständiga/långsiktiga nyttan av de 

presenterade lösningarna. På denna grund tvingas vi avgränsa studien till att enbart 

utforma ett prestationsmätningsverktyg för fallföretaget och lämnar således företaget 

att självt implementera detta fullt ut.  
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I det empiriska underlaget presenteras 
de observationer, intervjusvar samt 
den data som insamlats vid besök hos 
Care of Sweden. Det teoretiska ram-
verket samt detta empiriska material 
utgör tillsammans grunden för den se-
nare analysen.

Här studeras fallföretagets förhållande 
till de typiska karaktärsdragen för SME. 
Med det som grund  presenteras ett 
passande prestationsmätningssys-
tem. Genom att analysera teori såväl 
som empiri tas ett antal mått fram och 
sammanfattas i en modell för använd-
ning i Care of Swedens verksamhet.

Detta kapitel sammanfattar de resultat 
som framkommit genom analysen. Vi-
dare förs en kritisk diskussion och egna 
reflektioner beträffande slutresultat 
och studien i sin helhet. Därtill ges för-
slag på en fortsatt forskning inom det 
studerade ämnet.

Under studiens inledning introduce-
rades läsaren till bakgrunden och pro-
blematiken kring det studerade ämnet. 
Vidare presenterades de problemfor-
muleringar som satts upp likväl som 
studiens syfte och de avgränsningar 
som gjorts.

Studiens upplägg förklarar hur denna 
studie har genomförts. Det vill säga vil-
ka tekniker som tillämpats, vilken teori 
och empiri som samlats in och hur data 
har behandlats och analyserats.

Det teoretiska ramverket återger ti-
digare forskning kring prestations-
mätning, företags storleksrelaterade 
särdrag samt möjliga implemente-
ringshinder av PMS i SME. Avslutnings-
vis redogörs för vilken information som 
ligger till grund för det empiriska un-
derlaget. 
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2.1 VALT ÄMNE 
Utgångspunkt för denna studie togs i vårt intresse av att undersöka prestationsmät-

ning. Den underliggande orsaken till att vi inriktat oss mot SME var dock den brist 

som föreligger av studier kring prestationsmätning i små och medelstora organisat-

ioner (Garengo et al, 2007) tillsammans med att tillgänglig forskning i stort inriktas 

mot större organisationer. Med tanke på de skilda karaktärsdrag som existerar mellan 

stora organisationer och SME har det visat sig att dessa ramverk varit inkompatibla 

för SME (Cocca and Alberti, 2010). Detta gjorde ämnet både intressant och aktuellt 

för forskning inom ekonomistyrning.  

2.2 FORSKNINGSMETODIK 
Vår ambition är att genom denna studie utforma ett prestationsmätningssystem för 

Care of Sweden i egenskap av SME. Detta ska åstadkommas med hjälp av att analy-

sera Care of Swedens förhållande till typiska karaktärsdrag för dessa företag. Därige-

nom kommer studien att ge ett bidrag till utvecklad kunskap kring prestationsmät-

ning för SME. Utifrån detta syfte används en kvalitativ forskningsmetodik (Ghauri & 

Grønhaug, 2005), där det samtidigt är allmänt accepterat att det för undersökande 

forskning är mest användbart med just kvalitativ metod då dessa kan leda till djupare 

förklaringar. Målet är således inte att kunna generalisera studien statistiskt utan stu-

dien ska snarare möjliggöra en analytisk generaliserbarhet, då fallföretaget används i 

jämförande syfte gentemot allmänna teorier och nya fall (Yin, 2007). 

2.3 AKTIONSFORSKNING 
Aktionsforskning är en form av kvalitativ metod som Kaplan (1993) framhåller för 

studier som ska utarbeta idéer som är i sin linda och i dessa fall finns ett behov av 

deltagande forskning. Författaren menar nämligen att traditionella fältundersökningar 

är otillräckliga i dessa fall. Valet av aktionsforskning som kvalitativ metod styrs därför 

av Garengo et al (2007) som hävdar att få undersökningar är gjorda kring PMS i SME, 

där Kaplan (1993) definierar denna forskningstyp som att forskaren tar en aktiv roll 

och blir en del av förändringsarbetet inom företaget. Detta metodval gav oss möjlig-
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heten att studera företaget på djupet och därigenom kunde ett nytt system utvecklas 

med hänsyn tagen till valt företags situation och de senaste forskningsrönen. 

Aktionsforskning ger möjlighet till en roll som ”insider” i syfte att skapa en större för-

ståelse av verksamheten samtidigt som frågor och idéer till verksamhetens individer 

kan kommuniceras (Jönsson & Lukka, 2005). Med denna forskningstyp erhålls första-

handsinformation likväl som en möjlighet att diskutera och utveckla ursprungsidéer i 

samråd med det studerade företaget och därmed lära av processen (Kaplan, 1998). 

Enligt Johnson (1992) är denna forskningstyp särskilt lämplig när det gäller forskning 

inom ekonomisk styrning vilket styrker valet av metod för denna studie. 

2.3.1 VAL AV FALLFÖRETAG 

I valet av fallföretag till denna aktionsforskningsstudie har ett målinriktat – icke-

slumpmässigt urval tillämpats, då ett företag ska studeras på djupet för att skapa in-

sikt kring ett visst ämne och samtidigt lära så mycket som möjligt (Bryman & Bell, 

2005; Merriam, 1994). Två kriterier har satts upp i syfte att hitta ett lämpligt företag 

(1) första utgångspunkt togs i ett litet tillverkande företag för att kunna studera PMS 

för SME och (2) att företaget inte skulle ha något utarbetat PMS så att vi kunde börja 

utvecklingsarbetet från grunden, utan att färgas av ett företag som var speglat av tidi-

gare teoribildning och invanda mönster kring PMS. 

För att finna ett passande SME söktes enligt ovan nämnda kriterier i olika kommuners 

företagsregister med avgränsning till EU:s definition av SME (fotnot 1). Flera företag 

föll utifrån dessa kriterier inom ramarna för vårt intresse. CoS utmärkte sig dock lite 

extra med den öppenhet som visades inför studien, vilket var viktigt eftersom en akt-

ionsforskningsstudie är avhängig företagets villighet att dela med sig av viktig in-

formation. 

2.3.2 AKTIONSFORSKNINGENS KVALITET 

Grønhaug och Olsen (1999:9) ställer upp ett antal punkter för en ökad aktionsforsk-

ningskvalitet. Utifrån dessa punkter får vår aktionsforskning en högre kvalitet genom 

punkterna; Praktisk och teoretisk relevans, gemensamma värderingar, samarbete mel-

lan praktiker och teoretiker samt interaktion med fallföretaget. 
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2.3.2.1 PRAKTISK OCH TEORETISK RELEVANS 
Vi har valt att ställa upp två problemformuleringar för denna studie för att uppfylla 

vad Grønhaug och Olsen (1999) argumenterar för som en av aktionsforskningens 

grunder, nämligen att ge ett bidrag till forskningen samtidigt som den syftar till att 

lösa en aktuell problematik från ett verkligt fall. Praktikfallet används i detta fall för 

att dels ge ett bidrag till CoS verksamhetsstyrning och dels relatera detta till den 

forskning som har studerats. 

Detta är en ståndpunkt som även förs fram av Burns och Kaplan (1987), vilka påpe-

kar att ett kvalitetshöjande kriterium är att den studerade organisationen ska ha prak-

tisk nytta av studien och i de fall detta uppstår kan studien sägas ha en empirisk vali-

ditet. Vi har därför haft ett fokus på att vårt bidrag ska ha en klar teoretisk relevans 

med att utveckla PMS i SME och relatera detta till tidigare studier. Samtidigt ska den 

praktiska relevansen uppfyllas genom att ett PMS byggs för CoS utifrån deras unika 

situation och att framtaget PMS kommer användas i verksamheten. För att se hur väl 

vårt bidrag fallit ut skulle en uppföljande studie behövas efter ett par år. Därigenom 

kan studeras huruvida våra modeller har fungerat för förbättring eller om denna stu-

dies resultat inneburit mindre nytta för företaget än förväntat. Även om så skulle vara 

fallet kan ändå slutsatser dras för att därigenom bygga vidare på den empiriskt tes-

tade teorin och ändå ge ett bidrag till fortsatt forskning. 

2.3.2.2 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR 
Vi tror också på vikten av gemensamma värderingar beträffande den praktiska rele-

vansen av ett PMS för CoS. Tankar kring de fördelar som ett PMS innebär samt vad 

företaget skulle kunna uppnå med ett sådant är något som förankrades redan vid vårt 

första möte. Det har även visat sig att företaget delar vår uppfattning kring vikten av 

mätning och uppföljning för styrning av verksamheten och det är därför troligt att 

våra slutsatser kommer leda till en grund för CoS förbättringsarbete.  

2.3.2.3 SAMARBETE MELLAN PRAKTIKER OCH TEORETIKER 
Under studiens gång har vi löpande haft ett fullgott samarbete med företagets ledning, 

tjänstemän och de anställda i produktionen som alla varit öppna för vår studie och 

mer än gärna upplåtit och förevisat oss hur företagets aktiviteter är strukturerade och 

hur dessa utförs. Vi har även haft ett direkt utbyte av idéer löpande med CoS där 
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praktiker har delgivit oss inputs till dessa samtidigt som våra modeller har influerat 

praktikers tankesätt kring verksamhetens drift och styrning. 

2.3.2.4 INTERAKTION MED FALLFÖRETAGET 
Genomgående i studien har interaktion funnits mellan oss och fallföretaget för att 

förstå dess egenheter likväl som situation och upplevda problem, vilket delvis har 

diskuterats i de övriga kvalitetsaspekterna ovan. Kontinuerlig kontakt har förts under 

hela studiens gång för att öka interaktionen med fallföretaget. Vi har sökt en lösning 

kring PMS genom de uppfattningar och föreställningar vi delar kring mätning och 

uppföljning där samarbetet sträcker sig under ett halvårs tid. Vi har samtidigt varit 

noga med att lägga störst vikt vid tidigare forskning vid sidan av företagets syn-

punkter för att uppnå en spegling utifrån så att studien inte enbart blir ett internt do-

kument.  

Genom dessa punkter ser vi därför att vi i stort uppfyller de generella kriterier som 

Grønhaug och Olsen (1999) satt upp gällande kvaliteten i en aktionsforskningsstudie. 

Undantag kan vara aktionsforskningens longitudinellt behäftade kvalitetskriterium 

som i detta fall är relativt svåruppnått med hänsyn tagen till studiens tidsram. 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Studien utgörs av två delar där den första (1) består av att studera tidigare forskning 

för att se vilka tidigare lärdomar som dragits i arbetet med PMS för SME, vilka ram-

verk som byggts för ett effektivt arbete och därmed vilka generella riktlinjer som finns 

för att framställa ett bra och hållbart utvecklingsarbete. Den andra (2) består av att 

konsultera ett SME där en sådan implementering inte ägt rum, men där ledningen ser 

behov av ett effektivt sätt att mäta verksamheten för att kunna förbättra densamma. 

Enligt Yin (2007) kan fallstudier med ett enda fall utgöra en bristfällig grund för gene-

ralisering och studien ifråga kan därför också få en lägre extern validitet. Dock hop-

pas vi kunna öka generaliserbarheten genom det bidrag som ges till allmän teori-

bildning, gällande införande och utformning av prestationsmätning för SME, vilket 

innebär en generalisering på en analytisk nivå. 

Ett initialt möte genomfördes med fallföretagets två ägare, Magnus Högberg (CEO) 

och Andreas Bäckäng (COO) (CEO & COO, 2012-01-27). Här diskuterades prestat-
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ionsmätning som ett aktuellt problem där CoS särskilt uppmärksammat problematik 

med behandling av kundärenden som ”faller mellan stolarna” och inte blir behand-

lade i tid, varpå kunden blir lidande. Samtidigt hade företaget ett fåtal prestations-

mått, vilka endast var löst kopplade till varandra. Vi påpekade här att en väl funge-

rande prestationsmätning bygger på att företaget studeras som en helhet, varpå vi i 

samförstånd med företagets två entreprenöriella ägare kom fram till att CoS borde 

nyttja ett mer övergripande och heltäckande PMS som grund för en fortsatt stark till-

växt och lönsamhet.  

För att säkerställa att vi uppfattat fakta kring organisationen och företagets arbetssätt 

korrekt har vi kontinuerligt stämt av med intervjuade parter som fått möjlighet att 

bekräfta eller dementera de uppgifter som presenteras. På så sätt hoppas vi att bilden 

vi målar upp av företaget inte ska ha misslett vår argumentation och uppställning av 

lämpliga metoder och modeller för Care of Sweden, vilket enligt Yin (2007) samtidigt 

kan öka studiens begreppsvaliditet. 

2.4.1 INSAMLING AV TEORETISK REFERENSRAM 

För att skapa en bakgrundsinformation i ämnet söktes artiklar i bibliotekets databaser 

med sökorden; performance measures, performance measurement, performance 

measurement systems, management control, management control systems, account-

ing systems, management account, goal congruence, balanced scorecard, PM, PMS, 

PMS in SME och BSc in SME, där ett särskilt focus riktades till sökorden PMS in SME 

och BSc in SME.  

Utifrån funna teorier inom ämnet sammanställdes ett ramverk innehållande de lär-

domar som dragits kring PMS och dess implementeringsfas. Studiens frågeguider ut-

formades sedan för att fånga de möjliga problemen som presenterats i studiens refe-

renser kring utformning av PMS i syfte att undersöka om dessa problem är troliga vid 

utformning av ett PMS för fallföretaget.  

2.4.2 INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL  

Insamlingsfasen inleddes genom intervjuer med företagets ledning (Intervjuguide 

ledning, Studiens Appendix), främst i syfte att identifiera företagets nyckelprocesser 

och differentiering. Intervjuer hölls även med 13 av företagets 45 anställda (Intervju-
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guide anställda, Studiens Appendix). Dessa intervjuguider innehöll både specifika 

och öppna frågor kring deras problem. Intervjun med företagets COO lyfte istället 

frågor kring hela verksamheten för att kunna bygga ett PMS med flera dimensioner. 

Då ett PMS ska innehålla de mest kritiska måtten i verksamheten behövde vi vid 

denna intervju klarlägga företagets nyckelprocesser och vad som särskiljer dem från 

sina konkurrenter. För att se hur dessa processer skulle kunna mätas och förbättras 

genomfördes intervjuerna med utförande anställda samtidigt som observationerna 

därefter gav oss möjlighet att se hur nyckelmomenten skulle kunna mätas på ett 

lämpligt sätt. Jönsson och Lukka (2005) beskriver att just en kombination av obser-

vationer och intervjuer samt inläsning av tidigare forskning är kutym vid aktions-

forskning som forskningsmetod. 

Datainsamlingsfasen har således skett utifrån flera (15) empiriska källor i syfte att få 

en spegling av hela organisationen och inte enbart enskilda individers uppfattningar, 

där utkast av empiri löpande har stämts av med nyckelinformanter för att säkerställa 

att studiens empiriska data är korrekt beskriven och uppfattad. Färdigställt empirika-

pitel verifierades slutligen av studiens nyckelinformant (COO) i samma syfte. För-

hoppningen med detta tillvägagångssätt var att undvika eventuella missförstånd mel-

lan oss och vårt fallföretag. Detta styrks av Yin (2007) som menar att studien då ges 

en högre begreppsvaliditet samtidigt som analysen får en ökad trovärdighet. Vidare 

framhåller han att en studie med fler empiriska källor erhåller en högre objektivitet 

och mindre subjektiva bedömningar, vilket är en av de stora kritikerna som riktas 

mot fallstudier som vetenskaplig forskningsmetod. 

2.4.2.1 VAL AV RESPONDENTER 
Redan vid vårt initiala möte med företagets båda ägare, tillika CEO respektive COO, 

blev vi informerade om att COO skulle bli vår kontaktperson under studiens gång. 

Eftersom han både innehar en strategisk och operativ ställning och därav en god in-

blick i företagets aktiviteter och processer föll det sig också naturligt att välja honom 

som nyckelinformant. För en studie som denna är intervjuer med fler än en person 

från företagets olika organisatoriska nivåer behövligt, dels för att få en mer korrekt 

spegling av verksamheten och dels för att kunna ”lyssna av” olika anställdas syn-

punkter. Speciellt när vissa respondenter hade liknande befattningar och arbetsupp-
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gifter. Eftersom CoS är en relativt liten organisation möjliggjordes, trots denna studies 

snäva tidsram, att intervjuer kunde hållas med anställda från samtliga av företagets 

olika avdelningar. Respondenter inom samma avdelning valdes utifrån vilka som var 

tillgängliga vid intervjutillfällena. 

Totalt sett genomfördes 16 intervjuer varav tre med företagets ledning, åtta med kon-

torspersonal, fyra med produktionspersonal och arbetsledare samt med resande säl-

jare utgående från Svenljunga (Tabell 1). Utöver dessa tillfällen har regelbunden kon-

takt hållits med företagets COO och ett avstämningsmöte beträffande mått och iden-

tifierade strategier hölls på företaget (2012-04-11). 

 

2.4.3 ANALYS AV DATA 

För att kunna analysera data har intervjuer kontinuerligt antecknats och daterats. Det 

har gett möjlighet till en mer korrekt tolkning av data senare i processen. Empirin 

systematiserades utefter företagets olika processer där samtliga respondenters svar 

samlats och tolkats utifrån hur och varför CoS processer utförs på det sätt som de gör, 

samtidigt som betydelsen för dessa processer plockades fram. Även meningsskiljak-

tigheter mellan företagets anställda har studerats vilket har hjälpt till att skapa en för-

ståelse för nyckelprocessernas betydelse för företagets drift och framgång. Detta har 

TABELL 1: RESPONDENTER
(Egen utformning)

Arbetsledare 1
Arbetsledare 2
CEO
COO
COO
COO
Driftsansvarig IT
Ekonomichef
Inköpare
Kundtjänst 1
Kundtjänst 2
Kvalitets- & miljöchef
Marknadsansvarig
Projektledare utveckling
Produktionsanställd 1
Produktionsanställd 2
Säljare

POSITION INTERVJUGUIDE INTERVJUDATUM
Intervjuguide anställda 
Intervjuguide anställda
Intervjuguide uppstartsmöte
Intervjuguide uppstartsmöte 
Intervjuguide ledning
Telefonintervju (uppföljande)
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda
Intervjuguide anställda

2012-02-16
2012-02-17
2012-01-27
2012-01-27 
2012-02-16
2012-03-23
2012-02-17
2012-02-17
2012-02-17
2012-02-16
2012-02-16
2012-02-17
2012-02-17
2012-02-17
2012-02-16
2012-02-17
2012-02-17
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också gett underlag för vilka mått som är lämpliga för mätning av respektive process. 

Även intervjusvar har analyserats på ett liknande sätt där skilda svar på samma fråga 

har analyserats för att se grunden till denna meningsskiljaktighet mellan de anställda.  

Studien har också inriktats på en diskussion om rivaliserande förklaringar för att på 

så sätt få en mer kritisk granskning av företagets problem genom att jämföra olika 

alternativ. Studiens insamlade data har därför analyserats och diskuterats med fokus i 

att finna och förklara eventuellt förekommande samband, vilket grundas i att påvisa 

orsak- verkansamband där vi identifierat ett samband mellan x och y men samtidigt 

strävat efter att se till z, som kan vara en påverkande faktor. Detta för att i största 

möjliga mån undvika presentation av ogrundade eller temporära samband, vilket kan 

leda till felaktiga slutsatser. Som exempel har vi löpande förklarat våra val av mått 

samtidigt som de mått som valts bort argumenterats för. På så sätt kan läsaren själv 

bedöma om resultatet är tillförlitligt. Eftersom detta är en förklarande studie vars pro-

blemformuleringar syftar till att förklara hur prestationsmätning bör utformas, har en 

stegvis uppbyggnad av förklaringar eftersträvats. Vidare har ständiga revideringar av 

frågeställningar och påståenden genomförts för att skapa en logisk följd och struktur. 

Att studera och påvisa orsak- verkansamband styrks av Yin (2007) som menar att mer 

hållbara slutsatser kan dras på denna grund likväl som ”att bygga upp en förklaring 

gradvis” bör ske för en studie av förklarande art (Yin, 2007). Han menar därtill att 

med sådana metoder ges studien en ökad intern validitet. 

2.4.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR STUDIENS ANALYS 

Vid analys av CoS utifrån presenterad forskning kring särdrag för SME klassificerades 

företaget in på en skala mellan 1-3 för vart och ett av dessa särdrag, vilket låg till 

grund för val av PMS. Direkta såväl som underliggande strategier identifierades ge-

nom genomförda intervjuer och utifrån de mått som redan används i verksamheten. 

De underliggande strategierna formulerades tydligare och samtliga strategier delades 

in i huvud- respektive delstrategier och hänfördes till respektive perspektiv. Dessa 

blev sedan grunden för framtagningen av nya prestationsmått. 

För att ta fram mått extemporerades fritt kring tänkbara mått, vilka senare stämdes av 

mot huvudstrategierna för att se vilka som hade direkt eller indirekt koppling till 

dessa. Övriga mått förbisågs. Anställdas förslag och synpunkter togs även i beaktning 
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vid våra interna diskussioner kring mått. De kategoriserades även utefter varje hu-

vudstrategi och i syfte att reducera antalet mått till en hanterbar mängd kategorisera-

des de senare utefter varje delstrategi för att uppnå en balans i styrkortet. Efter denna 

kategorisering uppmärksammades att vissa av delstrategierna inte hade fått mått till-

delade, varpå vi åter extemporerade mått för dessa delstrategier i syfte att få ett än 

mer balanserat styrkort. 

2.4.5 ITERATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

De genomförda intervjuerna relaterades till de teoretiska ramverk som ställts upp för 

att undvika de fällor som uppdagats genom tidigare studier (såsom för få involverade, 

dålig balans mellan måtten samt för många eller för få mått) samt dra nytta av de 

lärdomar som presenterats vid utformande av våra modeller. Företagsspecifika mo-

deller utarbetades och presenterades för nyckelrespondenten i syfte att erhålla dess 

praktiska feedback (2012-04-11). På så sätt har vi kunnat rekonstruera och förfina 

modellerna löpande där vi återgått till tidigare forskning och sökt nya lärdomar i lju-

set av den nyvunna empiriska kunskapen och vise versa. Inte minst för att se hur pass 

kommunikativ modellen sågs och om modellerna kunde appliceras i verksamheten. 

En sådan avstämning med organisationen kan enligt Burns och Kaplan (1987) ge en 

ökad empirisk validitet åt studien. 

Redan vid detta tillfälle såg respondenten möjligheten att integrera presenterade de-

lar i deras nya BPM-system (Business Process Management) BARIUM Live!3 som var 

under utveckling i slutfasen av denna studie. 

Detta iterativa tillvägagångsätt, med växelvis insamling av teori och empiri, har 

hjälpt oss till en ständig lärandeprocess som därigenom genererat ett bättre slutresul-

tat. Det är just lärandeprocessen som är detta tillvägagångssätts fördel genom att ny 

kunskap kan appliceras till studien för att utveckla och förbättra dess resultat (Bry-

man & Bell, 2005). Genom det iterativa tillvägagångssättet ges också möjlighet att i 

ett tidigare skede påbörja analysen av insamlad data och därigenom se vilka delar 

som är i behov av mer djupgående analys och/eller en bredare informationsin-

samling.

                                                
3 BARIUM Live! är ett BPM-system för modellering av ett företags processer som samtidigt kan visa 
prestationer och statistik i realtid (BARIUM 1 [www], 2012). 
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3.1 PRESTATIONSMÄTNING 
I bakgrunden lyftes att företag historiskt sett förlitat sig på mätning av finansiellt slag 

vid utvärdering av verksamheten, men där en utveckling har skett mot icke-

finansiella nyckelindikatorer (KPI - Key Performance Indicators), i syfte att bättre be-

skriva företagets prestationer (Beatham et al, 2004). Prestationsmätning i linje med 

företagets strategi är allmänt känt som en avgörande faktor för att nå högre målkon-

gruens i både stora och små organisationer (Garengo & Biazzo, 2012). Den största 

fördelen med prestationsmätning ligger här i att kunna identifiera i vilken riktning 

företaget är på väg, där mätningen bryter ner företagets övergripande mål och strate-

gier i dess beståndsdelar i syfte att nå högre prestationer (Flapper, 1996). Samtidigt 

finner Beatham et al (2004) att många KPI inte ger möjlighet till förändring och beto-

nar att framtagning av prestationsmått ska ske företagsspecifikt, anpassat till dess 

specifika situation. Viktigt är även att relevanta prestationsmått används, kopplade till 

vad företaget vill prestera (Likierman, 1993). Vanligt förekommande är enligt Likier-

man att för många mått tas fram, vilket ger en avtagande effekt av nyttan. Problemet 

blir således att identifiera vilka delar av verksamheten som är av störst vikt för företa-

gets framgång och att välja lämpliga mått därefter. För att anta lämpliga dimensioner 

av mått gör Hudson et al (2001a) en sammanställning av de mest förespråkade di-

mensionerna för prestationsmått, vilket enligt deras studie är, kvalitets-, tids-, flexibi-

litets-, kundnöjdhets- och finansiella dimensioner samt mänskliga resurser. Samtidigt 

förespråkas att måtten tilldelas olika nivåer inom organisationen, förslagsvis strate-

giska, taktiska och operationella nivåer (Bhagwat & Sharma, 2007; Flapper et al, 

1996). Flapper et al beskriver dessa genom olika tidshorisonter där strategiska mäts 

genom ett långsiktigt perspektiv om ett eller flera år (ex. marknadsandelar), taktiska 

mäts månadsvis (ex. antal kundbesök) och operationella mått kan beskriva den dag-

liga produktionen (ex. omställningstider).  

3.2 PRESTATIONSMÄTNINGSSYSTEM 
Forskare har påvisat att företag i alla storlekar är duktiga på att fastställa visioner och 

mål, men däremot dåliga på att fastslå operationella strategier för hur de ska nå dit 

(Gumbus & Lussier, 2006). I detta sammanhang är PMS (Performance Measurement 
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System) ett välkänt verktyg för att uppnå en stark konkurrenskraft genom en bättre 

styrning och samtidigt ge möjlighet att ständigt reagera och foga sig till nya externa 

villkor (Cocca & Alberti, 2010). Därav behöver ett PMS vara dynamiskt och måste 

ständigt anpassas till nya förutsättningar så att företagets prestationsmått förblir rele-

vanta (Lynch & Cross, 1991). PMS kan samtidigt ses som ett system inbegripande 

samtliga mått vilka företagets existens är avhängig (Flapper et al, 1996). Författarna 

menar att ett sådant system även bör vara överskådligt och snabbt ge en överblick av 

företagets prestationer och hur väl dess mål infrias.  

Som beskrevs i problemdiskussionen framhåller Storey (1994) att SME har särdrag 

som skiljer sig från de stora företagen samtidigt som Cocca och Alberti (2010) menar 

att modeller utarbetade för stora företag inte verkar fungera bra för SME. Centralt blir 

därför att studera vilka skillnader som kan ses mellan just stora företag och SME. 

3.3 STORLEKSRELATERADE SÄRDRAG MELLAN FÖRETAG 
Trots att det finns numeriska krav för vad som räknas som SME (EU [www], 2012) 

menar Cocca och Alberti (2010) att det snarare är deras karaktäristika som påverkar 

valet av PMS för dessa. Dessa särdrag kommer att diskuteras nedan vilka sammanfat-

tas i tabell 2 sist i avsnittet. 

Exempelvis kännetecknas den externa miljön hos ett SME av hög konkurrens, turbu-

lens och en osäker marknad (Garengo et al, 2005), men den mest säregna skillnaden 

mellan stora företag och SME är enligt Singh et al (2008) dess tillgång av resurser. 

Det är samtidigt allmänt vedertaget att SME fokuserar på operationella aspekter och 

ofta saknar tydligt formulerade strategier, men även att de styrs entreprenöriellt där 

prestationsmätning och prestationsmått ofta ses som hinder för förändring (se ex. 

McAdam, 2000; Brouthers, 1998; Garengo, 2009; Ghobadian & Gellear, 1997). 

Ghobadian och Gellear (1997) menar att SME har en fördel gentemot större företag 

då de är mer flexibla och snabbt anpassas efter nya marknadsförhållanden. SME har 

därtill ofta få organisatoriska nivåer vilket underlättar direktkommunikation mellan 

ledning och anställda samt ger ledningen en hög transparens av företagets processer 

och en möjlighet att direkt påverka de anställda (Singh et al, 2008). 
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Ofta har SME även en begränsad koll på marknaden inom vilken de befinner sig och 

har därmed även svårt att kontrollera sin konkurrenssituation (Huang & Brown, 

1999), där de samtidigt blir sårbara av en oftast liten kundbas (Ghobadian och Gel-

lear, 1997). Därtill tenderar SME att ofta ha en dålig strategisk planering och inte fullt 

ut förstå vilka deras nyckelprocesser är (Greatbanks & Boaden, 1998). 

En särskild faktor för SME är dess personligt styrda verksamhet och därmed ofta hu-

vudsakligen kontrolleras av en person (Smith & Smith, 2007). Styrning i SME innebär 

därmed mer intuitiva beslut samt beslut som är mindre kontrollerade och rationella 

än vad som är fallet i stora företag (Brouthers et al, 1998). Dessa företag tenderar 

även att ha otillräcklig IT-infrastruktur (Cocca & Alberti, 2010), vilket går hand i 

hand med att de anses ha knappa resurser (Sousa och Aspinwall, 2010). 

 

 

3.4 PRESTATIONSMÄTNINGSSYSTEM FÖR MINDRE FÖRETAG 
Garengo et al (2005) lyfter ett antal förändringar på den externa arenan av SME som 

ökar vikten av ett PMS. Detta ligger i en ökad marknadskonkurrens och dess benä-

genhet att växa, tillsammans med en utveckling mot ett ökat kvalitetsfokus, ständiga 

förbättringar och relevant utveckling av informationsteknologi. En förbättrad inform-

ationsteknologi minskar kostnaderna för implementering och tillämpning av PMS, 

TABELL 2: SAMMANSTÄLLNING AV SÄRDRAG
(Egen utformning )
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vilket är särskilt viktigt för SME då de tenderar att ha knappa resurser. Författarna 

påpekar att ett PMS kan utgöra ett viktigt verktyg till förbättrad kvalitet och tillväxt för 

SME i de fall det inte utformas utifrån finansiella aspekter. Barnes et al (1998) menar 

därtill att det finns skillnader mellan de SME som byggt en kultur kring kvalitet och 

de som inte gjort det, där en kvalitetskultur har en positiv inverkan i utvecklingen av 

nya styrsystem. 

Cocca & Alberti (2010) ställer upp ett antal egenskaper som ett lyckat PMS bör upp-

visa för att passa ett SME. Detta bygger de utifrån en sammanställning av ”best 

practices” beskrivna av Neely et al (1997) samt Folan och Browne (2005) (Tabell 3). 

Dessa punkter påvisar vad som bör tas hänsyn till vid utformning av prestationsmått 

såväl som hur ett lyckat PMS byggs som en helhet och hur den löpande processen 

eller arbetet med prestationsmätning bör gå till med PMS i SME.  

 

Förutom punkterna i tabell 3 framhåller Likierman (1993) samtidigt vikten av att in-

volvera personer som arbetar aktivt med processerna som mäts. Detta eftersom det 

visat sig spela roll för vilken attityd de anställda visar upp till prestationsmåtten, ifall 

de känner sig delaktiga i processen eller om de får dem påtvingade. Författaren tar 

även upp vikten av att sätta realistiska mål, där de menar att för enkelt uppnådda 

eller ouppnåeliga mål kan undergräva hela systemet. Förutom att måtten ska vara 

lätta att förstå, för de vilkas prestationer mäts, ska de även baseras på data som är 

tillförlitlig och där resultaten uppfattas som riktlinjer snarare än färdiga svar. De är 

TABELL 3: KVALITETSASPEKTER FÖR PMS
(Baserad på Cocca & Alberti, 2010:194)
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snarare ett underlag för diskussion då verksamheten ofta är mer komplex än vad ett 

fåtal mått kan beskriva. (Likierman, 1993) 

Genom denna studie har endast fyra tänkbara typer av prestationsmätningssystem 

identifierats som behandlar SME, nämligen ”The Continuous Strategic Improvement 

(CSI) Process for SMEs”, ”Quick Response Manufacturing (QRM)”, ”The Balanced 

Scorecard” och ”A circular methodology to design and implement a PMS in an SME”, 

vilka kommer beskrivas mer ingående under de kommande avsnitten.  

3.4.1 THE CONTINUOUS STRATEGIC IMPROVEMENT PROCESS  

Med de karaktäristiska drag som SME vanligen besitter bygger Hudson (2000) upp en 

process för framtagning av prestationsmått med utgångspunkt i SME snarare än ett 

strategiskt PMS (Modell 1). Denna process är mer lämplig för SME än strategiska PMS 

eftersom SME ofta agerar med mycket knappa resurser. Modellens lämplighet kom-

mer av det fokus den ger till ett lågt utnyttjande av resurser och bibehåller samtidigt 

den höga flexibilitet som är av vikt för SME. Författarna förespråkar därför ett tillvä-

gagångssätt där ett prestationsmått i taget tas fram utifrån aktuell strategi, där måttet 

omgående kopplas ner till en operationell nivå. Således ges ett fokus på djup snarare 

än bredd. Detta i motsats till tidigare normer där hela översta skiktet av prestations-

mått tas fram först och därefter kopplas till de operationella nivåerna (Smith & Smith, 

2007). 

Metoden har testats i flera bolag med gott resultat (Hudson et al, 2001a; 2001b), där 

Hudson et al (2001b) påvisar att ett av de studerade företagen (omkring 100 an-

ställda) uppfyllde många av de typiska attribut som tillskrivs SME, såsom begränsade 

resurser och en smal kundbas, flexibel mentalitet samt brist på formell planering och 

strategiskt tänkande. Den uppställda processen var till god nytta även för ett av de 

två fallföretag som presenterades av Hudson et al (2001a) (omkring 100  

anställda) men för det andra företaget (omkring 150 anställda) blev det endast en 

begränsad framgång. Författarna identifierade här problemen som dålig intern kom-

munikation, dålig penetration kring processens implementering, tillsammans med 

bristande förtroende för ledningen från stora delar av arbetskraften. Till detta identifi-
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erades även problematik såsom dålig strategisk planering och bristande kompetens 

hos ledningen. 

 

 

3.4.2 QUICK RESPONSE MANUFACTURING  

Hvolby & Thorstenson (2000) för en diskussion kring vilken komplexitetsnivå som är 

lämplig för ett prestationsmätningssystem, där de påpekar att ett smalt, endimension-

ellt fokus på exempelvis ledtider genom QRM (Quick Response Manufacturing) kan 

vara särskilt attraktivt för SME med knappa resurser för styrning. Detta trots att BSc 

(behandlas nedan) kan ses vara baserad utifrån sunt förnuft, där en bred bild av verk-

samheten ger bättre kontroll och därmed bättre styrning då beslut tas utifrån ett hel-

täckande perspektiv. Hvolby & Thorstenson menar dock att en endimensionell mät-

ning kan: (1) ge ett klarare fokus till var resurser ska sättas in för förbättring, (2) 

minska resursförbrukning för mätning och uppföljning av prestationsmätning och (3) 

minska ett negativt beteende sett ur ett incitamentsperspektiv.  

MODELL 1: THE CONTINUOUS STRATEGIC 
IMPROVEMENT (CSI) PROCESS FOR SME’s

(Baserad på Smith & Smith, 2007:398 )
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Ledtid som fokus för prestationsmätning är enligt författarna passande för SME med 

design/tillverkning mot order, det vill säga företag som tillämpar en strategi om 

kundspecifika produkter eller orderproduktion (Hvolby & Thorstenson, 2000). Tan-

ken bakom ledtid som grund är att andra delar ska ”lösa sig” när väl ledtiden är un-

der kontroll, där korta ledtider ger snabba leveranser och i sin tur nöjda kunder, vil-

ket även kommer uppfylla de övergripande finansiella målen. 

3.4.3 THE BALANCED SCORECARD 

Det balanserade styrkortet lyftes fram utav Kaplan och Norton för att bredda synen 

från finansiella mått och skapa en balans genom mer drivande, icke-finansiella mått 

(Kaplan & Norton, 1996). Tanken bakom BSc var att addera företagets viktigaste KPI 

och att få dessa kopplade till företagets strategier, där valda KPI även kan balanseras 

mellan kortsiktiga och långsiktiga mål likväl som mellan finansiella och icke-

finansiella mått. Merchant och Van der Stede (2007) likväl som Peng et al (2008) 

menar vidare att företag, med tillämpning av BSc, kombinerar en kortsiktig tidshori-

sont (finansiellt perspektiv) med en mer långsiktig genom icke-finansiell prestations-

mätning (kund-, interna- samt innovations-, lärande- och tillväxtperspektiven). Detta 

ramverk visar företagets prestationer för dess tre främsta intressenter (ägare, kunder 

och anställda) och ger därmed en god heltäckande syn på företaget för att underlätta 

strategiska beslut (Kaplan & Norton, 1996).  

Ett bra BSc är inte byggt utifrån ett specifikt problem utan styrkortets olika mått kopp-

las samman mellan dess perspektiv i orsak- verkansamband för att ge en helhetsbild 

(Kaplan & Norton, 2001). Kaplan och Norton för även en diskussion kring att inno-

vations-, lärande- och tillväxtperspektivet driver de interna processerna som i sin tur 

driver kundernas krav/önskan och till sist företagets finansiella framgångar. 

Syftet med ett BSc är, precis som i enlighet med modell 2, att koppla företagets ”kri-

tiska perspektiv” till strategin för att på ett enklare sätt se och mäta att företaget strä-

var mot visionen (Kaplan & Norton, 1996). Författarna menar vidare att  

tillämpningen av både finansiella och icke-finansiella mått finns hos många företag 

samtidigt som de flesta saknar ett antal balanserade mått. De framhåller dock vikten 

av att inkludera både finansiella och icke-finansiella mått i företagets informationssy-
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stem med åtkomst för samtliga anställda. Detta eftersom företagets personal bör vara 

insatt i strategin och ha en förståelse för hur företaget som helhet strävar mot denna, 

likväl som hur individuella prestationer bidrar i strävan mot företagets vision (Peng et 

al, 2011). 

 

 

FRAMTIDSPERSPEKTIV 

Det balanserade styrkortets två upphovsmän, Kaplan och Norton (1996), betecknar 

detta perspektiv som innovations-, lärande- och tillväxtperspektivet. I denna studie 

har vi dock valt att använda samlingsnamnet ”framtidsperspektivet” då ursprungsbe-

skrivningen kan sägas driva företagets framtida prestationer.  

Enligt Werner och Xu (2011) är detta perspektiv ett av de mest betydelsefulla ef-

tersom fokus riktas till hur företaget ska upprätthålla och samtidigt förbättra sin ställ-

ning på marknaden och därmed läggs grunden till övriga perspektiv här. Framtids-

perspektivet inkluderar tre olika faktorer; personer/anställda, företagets system och 

organisatoriska rutiner samtidigt som kundperspektivet och det interna perspektivet 

påvisar de kritiska framgångsfaktorerna (Kaplan & Norton, 1996). Det gäller vidare 

att företag är benägna att förändra och förnya sina rutiner och arbetssätt i linje med 

omvärldens teknologiska utveckling och rådande globala konkurrens, eftersom få 

eller inga företag kan uppnå sina långsiktiga mål med befintlig teknologi. Detta per-

spektiv syftar därför till att säkerställa denna benägenhet hos företaget och samtidigt 

varsko organisationen om kommande behov av förbättringsprojekt och implemente-

ringar (Werner & Xu, 2011). 

MODELL 2: BSc PERSPECTIVES
(Baserad på Werner & Xu, 2011:811)
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INTERNT PERSPEKTIV 

Detta perspektiv syftar till att identifiera kritiska interna processer där företaget är i 

behov av förbättring genom att se till företagets inre effektivitet och förmåga och pre-

stationsnivå för dessa processer (Werner & Xu, 2011). Förbättringsåtgärder bör göras 

i de fall företaget inte genererar den kundnöjdhet som i slutändan är mål eller upp-

fyller de finansiella mål som satts upp för verksamheten (Kaplan & Norton, 1996). 

KUNDPERSPEKTIV 

Werner och Xu (2011) beskriver kundperspektivet som förhållandet emellan hur före-

taget uppfattas av dess kunder och hur de vill att dess kunder uppfattar företaget. 

Vidare påpekar Nieven (2006) att de mått som väljs inom detta perspektiv bör ta ut-

gångspunkt i tre olika frågeställningar, nämligen vilka är våra kunder? vilket värde 

erbjuder vi dem? samt vad efterfrågar och förväntar sig kunderna av oss? 

FINANSIELLT PERSPEKTIV 

Enligt Nieven (2006) är det finansiella perspektivets funktion och uppgift att senare 

utvärdera de strategiska ställningstaganden som gjorts inom de tre övriga perspekti-

ven för att se om dessa har resulterat i vad som initialt satts upp som mål. Precis likt 

tidigare diskussion om att mätning historiskt riktats mot finansiella nyckeltal har detta 

perspektiv ett finansiellt fokus genom finansiella mått (Werner & Xu, 2011). Förfat-

tarna menar vidare att det finansiella perspektivet kompletteras av de andra där före-

taget ges information kring hur de kan förbättra sin verksamhet samtidigt som det 

finansiella perspektivets mått ger en bild av hur bra dessa förbättringar spelar in på 

verksamhetens resultat. 

3.4.3.1 ANVÄNDNING AV BALANSERAT STYRKORT 
Green et al (2002) menar att BSc kan användas i organisationer med olika stora ar-

betsstyrkor, med fem likväl som fem tusen anställda för att arbeta mot samma mål. 

Samtidigt påpekar Fernandes et al (2006) att BSc är en modell som fått ökat intresse, 

framförallt i SME, och konkluderar efter deras studie att BSc med framgång kan im-

plementeras även för SME. Det är samtidigt vanligare att företag med en kultur byggd 

kring kvalitet har ett mer utvecklat arbete kring prestationsmätning och hur måtten 

mäts och presenteras (Barens et al, 1998). 
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Garengo & Biazzo (2012) menar att de flesta studier förespråkar grunderna i Kaplan 

och Nortons BSc där modellen tar utgångspunkt genom en ”top-down” approach 

och gruppmöten med företagets chefer. Här skapas först en samstämmighet kring 

företagets vision och mission och sedan skapas mått utifrån företagets kritiska fram-

gångsfaktorer. Samtidigt menar Andersen et al (2001) att stegen i vilka ett BSc tas 

fram inte markant skiljer sig mellan stora företag och SME, men där varje steg tar en 

ansenligt kortare tidsperiod i anspråk. Författarna menar samtidigt att de fördelar som 

ses med ett BSc skiljer sig mellan stora organisationer och SME. Den största vinsten i 

stora företag ligger i en förbättrad/förenklad intern kommunikation, emedan den 

främsta fördelen för SME är att kunna framställa klara riktlinjer för strategiska mål där 

prioriteringar görs för att driva en mer effektiv strategisk styrning. 

3.4.3.2 FÖR- & NACKDELAR MED BALANSERAT STYRKORT 
Utan hänsyn tagen till organisationsstorlek har BSc visat sig vara det PMS som rönt 

störst framgångar (Neely et al, 2005; Merchant & Van der Stede, 2007). Sousa och 

Aspinwall (2010) poängterar samtidigt att BSc har föreslagits som PMS på grund av 

sin enkelhet och pedagogiska utformning vilket ger en fördel vid informationsutbyte. 

Ett strategiskt PMS likt BSc bör samtidigt leda företaget närmare en mer faktabaserad 

beslutsväg än en intuitiv. Till sist krävs återblick och lärande där förbättringar blir 

synliga genom framtaget BSc och kan spridas i företaget för nya effektiviseringar. 

Även åtgärder kring hur företaget ska vidhålla uppnådda förbättringar kan behövas. 

Fördelen med ett strategiskt PMS är en enklare kanal till effektivare kommunikation 

och medvetenhet kring företagets ”framfart” och resultat. Ett PMS är samtidigt ett 

verktyg för kontinuerligt arbete för förbättrings- och effektiviseringsåtgärder där Sousa 

och Aspinwall (2010) ställer upp ett ramverk4 för kontinuerliga förbättringar och ett 

utvecklas PMS utefter nya förutsättningar. 

”Is your SME achieving its mission/vision? If you do not have a 

quick measurable answer, besides financial, you need a BSc.” 

(Gumbus & Lussier, 2006:410)  

                                                
4 Presentation och användning av Sousa och Aspinwalls (2010) ramverk för kontinuerliga förbättring-
ar tas upp under rubrik 5.10 Implementering & Uppföljning. 
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Vissa författare som försökt implementera styrkortet framhäver dock BSc nackdelar 

vid implementering i SME vilket gör modellen mindre lämplig (Hvolby & Thorsten-

son, 2000; McAdam, 2000). McAdam har studerat tjugo fall och framhåller att ett 

BSc gör SME mindre flexibla, där Ghobadian och Gellear (1997) framhåller flexibili-

teten som en av de största fördelarna med SME. McAdam lyfter samtidigt den posi-

tiva sidan med BSc som ger prestationsmätningen en stringens mellan strategi och 

operationella processer och menar således att SME kan få goda resultat av ett BSc, 

men där det finns en risk att företagen blir mer byråkratiska och mindre flexibla. BSc 

grundare hävdar å andra sidan att ramverket även kan implementeras i mindre orga-

nisationer, vilket visat sig genom ett antal studier på företag med ett fåtal dussin an-

ställda till några hundra (Kaplan & Norton, 2001; se även Andersen et al, 2001).  

3.4.4 A CIRCULAR METHODOLOGY 

Den cirkulära loopen bygger på det balanserade styrkortets grundprinciper men där 

utgångspunkten vid framtagning av styrkortet skiljer sig, det vill säga att utgångs-

punkt tas i en ”bottom-up” approach gentemot ”top-down” för det traditionella styr-

kortet. Trots att det identifierats skillnader mellan stora organisationer och SME, vad 

gäller PMS, hävdar Garnego och Biazzo (2012) att det endast är Hudson et al 

(2001b) samt Smith och Smith (2007) som utarbetat ett nytt angreppssätt specifikt för 

SME genom The Continuous Improvement Process som beskrevs ovan. Garengo och 

Biazzo kritiserar trots det denna modell för att ha en ”top-down” approach likt PMS 

för stora organisationer genom att utgå ifrån strategin. Detta trots att Hudson et al 

poängterar vikten av att SME bör anta informella strategier vid utformade av mer 

formaliserade. Garengo och Biazzo hävdar dock att de ändå inte fullt beaktar detta 

då de antar en ”top-down” och menar samtidigt att en sådan approach går stick i 

stäv med den säregna kulturen som föreligger i SME. Bakgrunden till att anta en ”bot-

tom-up” approach är författarnas påstående om att SME i allmänhet saknar formali-

serade strategier. Författarna föreslår därför en cirkulär loop (Modell 3) som tar ut-

gångspunkt i att fastställa vad som mäts och kontrolleras i dagsläget samt att klar-

lägga vad som är underliggande vision och strategier snarare än att skapa en ny vis-

ion och nya strategier, vilket ger en ”bottom-up” approach. Detta innebär att en im-
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plicit eller underförstådd strategi kan identifieras och därefter omarbetas till en öns-

kad strategi, utifrån vilken prestationsmåtten sedan byggs och inkluderas i ett BSc. 

 

 

3.4.5 AUTENTISKA FALL MED BALANSERAT STYRKORT 

Nedan presenteras fyra olika fall där BSc har implementerats. Här beskrivs hur im-

plementeringen av BSc har påverkat företagen. De är samtidigt av skiftande storlek 

vilket visar att BSc kan lyckas väldigt bra för både små och medelstora företag, men 

samtidigt presenteras ett fall som visar hur tillämpningen av styrkortet kan misslyckas. 

SAQ COMPANY LIMITED 

Rampho (2011) beskriver en studie kring implementering av BSc i fyra SME, där tre 

av fyra företag hade en lyckad implementering men där implementeringen i det 

fjärde misslyckades. SAQ Company Limited startades 2002 och agerar som en detal-

jist inom elektronikbranschen med luftrenare som huvudprodukt. För dessa produk-

ter besatt företaget en tredjedel av marknaden i Thailand med en omsättning på 10 

milj Thai Baht5, tolv heltidsanställda, tillsammans med ett antal deltidsanställda. Efter 

att ha studerat fallet kunde författaren konstatera att misslyckandet låg i företagets 

snabbt förändrade strategi där distributionskanaler skiftats. Risken för att företag 

större än det studerade misslyckas med BSc på samma grund, är enligt Rampho 

mindre troligt. Det handlar således om hur stabil marknaden är som företaget agerar 

på, då ett allt för frekvent behov av ett omarbetat BSc ger upphov till för mycket ar-

                                                
5 Motsvarande # 2 190 000 SEK (penningvärde, 2012-04-17) 

MODELL 3: A CIRCULAR METHODOLOGY
(Baserad på Garengo & Biazzo, 2012:97)
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bete i att hitta orsakslogiska samband och i dessa fall innebär BSc slöseri med tid och 

resurser. Författaren påpekar att försiktighet därför är att föredra i allt för nyetable-

rade verksamheter eftersom de troligen har större förändringar i sina strategier vid 

jämförelse med mer etablerade organisationer. 

HYDE PARK ELECTRONICS 

Hyde Park Electronics var vid studiens genomförande ett företag med 42 anställda 

och en ledning på åtta personer (Gumbus & Lussier, 2006:410). Företaget tillverkade 

ultraljudssensorer, var ett familjeföretag och hade verkat i 39 år. Företaget hade sitt 

mest lönsamma år sedan starten två år efter implementeringen av ett BSc där företa-

gets CEO tillskrev BSc denna förtjänst. Deras BSc fick dem att byta fokus och gav ett 

genombrott i design av ultraljudsteknologi, vilket sakta förändrade Hyde Park 

Elektronics företagsmodell och därav även företagets strategier. BSc sattes upp på 

företagets intranät och användes som guide vid rådgörande styrelsemöten. Deras BSc 

ökade kundnöjdheten och gav även en ökad medvetenhet om företagets strategi. 

FUTURA INDUSTRIES 

Futura Industries var ett internationellt företag med 230 anställda och mer än 50 års 

erfarenhet av aluminiumarbeten för en rad olika branscher (Gumbus & Lussier, 

2006). Företaget hade en vision om extraordinärt värde genom profiler där de foku-

serade på att möta kundernas förändrade behov och Futura byggde därför en före-

tagskultur där varje anställd förväntades bidra till kundernas belåtenhet. Det BSc som 

utarbetades bidrog till att hitta fokus för nyckelindikatorer som ledde till företagets 

framgång, där BSc gav fokus åt två nyckelfaktorer, att anställa och behålla de bästa 

anställda och företagets entusiasm för kunden. Futura såg BSc som en självklar mo-

dell då den lägger fokus på människor som hörnstenen till ett framgångsrikt företag. 

Företaget använde samtidigt sitt BSc som en guide för operationella beslut och för att 

sammanfoga dess strategi med mål för verksamheten. 

Företagets VD gjorde följande uttalande: 

“We have seen a 20 percent increase in plant productivity, our 

first pass yield levels are 99 percent, and our worker compen-

sation costs are dramatically reduced. In 2002, our free cash 
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flow generation was twice our best year and payroll was not 

reduced to achieve this result.” 

(Gumbus & Lussier, 2006:416) 

SGC 

SGC var ett företag med 150 anställda och agerade på marknaden för apelsinjuice (ej 

koncentrat). Ett BSc användes för att fastställa en företagskultur samt driva beslut där 

deras BSc var en stor framgångsfaktor (Gumbus & Lussier, 2006). Företagets VD kom 

till en viktig insikt kring vikten av att våga släppa kontrollen och ta in de anställda. 

Han uttryckte följande: 

”I had to put my ego aside and listen to others to allow their in-

put – I had to realize the card was not mine, but theirs.” 

(Gumbus & Lussier, 2006:419) 

Företaget hade efter implementering av BSc uppnått mycket goda resultat. Efter några 

år med styrkortet hade de bland annat blivit det företag som hade lägst kostnader i 

sin bransch, där de samtidigt såg sitt BSc som nyckelfaktorn till sina framgångar. Fö-

retagets VD Tristan Chapman beskrev att deras BSc togs fram för att hjälpa SGC att 

uppnå följande tre mål (2006:419): 

1. Organisera företaget i linje med dess mission, 

2. Generera bra gensvar för hur väl företaget presterar och 

3. Ge fokus till de områden som är i behov av förbättring. 

Chapman utformade två styrkort, ett BSc som grund för strategiska beslut och ett 

styrkort med nyckelindikatorer som kopplade bonus och utmärkelser till företagets 

BSc. SGC visade med BSc upp en klar förbättring i sin organisation med en förbätt-

rad verksamhet i samtliga perspektiv och där BSc tillskrevs denna förtjänst. 

3.5 ANTAL MÅTT OCH DESS SAMBAND 
Neely et al (2005) framhåller att samtidigt som måtten ska identifiera och mäta pre-

stationer bör det urval av mått som görs enbart innefatta de allra viktigaste. Bland 

annat finns skilda meningar beträffande hur många mått som är mest lämpligt vid 

uppställande av ett BSc där Norton (2000) exemplifierar med ett intervall på mellan 
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23-25 mått. Många företaget har svårt att estimera hur många mått som krävs och 

tenderar därför att inte kunna begränsa mängden mått, där för många kan hämma 

effekten av företagets PMS (Bhagwat & Sharma, 2007). Givetvis är alla organisationer 

olika vilket speglar skilda behov och en varierande omfattning kring urvalet av anta-

let mått från ett företag till ett annat. Vissa kan därför vara i behov av ett fåtal mått 

emedan andra kräver en uppsjö. 

Flertalet författare understryker särskilt vikten av att kombinera mått för att kunna 

utläsa orsak- verkansamband, detta med fördelen av att kunna se hur företagets olika 

delar samverkar till att generera det bästa slutresultatet (Nieven, 2006; Merchant & 

Van der Stede, 2007; Flapper, 1996; Chockie et al 1988; Kaplan & Norton, 1996; 

Bhagwat & Sharma, 2007). De två sistnämnda författarna menar vidare att en minst 

lika viktig faktor för ett väl fungerande BSc är att det även inkluderar en mix av både 

outcome measures (visar resultat) och performance drivers (visar vad som driver re-

sultaten). 

3.6 MÖJLIGA IMPLEMENTERINGSHINDER 
Kaplan och Norton (2001:360) identifierar genom studier i stora företag två steg som 

fått BSc att misslyckas. Eftersom dessa legat till grund för misslyckande i stora företag 

bör de heller inte bortses från vid implementering i SME, då dessa företag även kan 

uppvisa inslag som mer karaktäriseras av stora företag. De två stegen är designen och 

processen, där designen innefattar tre faktorer som bidrar till en mindre lyckad im-

plementering. 

1. För få mått så att ingen balans skapas mellan ”performance drivers” 

och ”outcome measures”, eller finansiella och icke-finansiella mått. 

2. För många mått där de få kritiska inte identifierats, vilket försvårar arbetet med 

att hitta måttens samband. 

3. Misslyckas med att ställa upp mått som förenas med företagets strategi vilket 

uppstår när företagets alla KPI inkluderas utan att studera hur de är länkade 

till företagets strategier. 
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Författarna identifierar även ett antal problem som uppstår i processen, vilket är den 

vanligaste orsaken till en misslyckad implementering, där den underliggande faktorn 

är en ineffektiv intern kommunikation. 

1. Brist på engagemang hos ledningen 

2. För få involverade 

3. Dålig kommunikation av BSc nedåt 

4. Allt för långt utvecklingsarbete av BSc 

5. Behandlar BSc som ett tillfälligt snarare än ett ständigt pågående projekt 

6. BSc utformas endast för kompensation 

Implementeringshinder av PMS mer specifikt för SME är omfattningen av prestat-

ionsmätning samt insamling och lagring av data, vilket har sitt ursprung i otillräcklig 

IT-infrastruktur (Cocca & Alberti, 2010). Andra svårigheter med PMS är enligt förfat-

tarna kopplade till kommunikation och användning av prestationsmått.  

Sousa och Aspinwall (2010) presenterar, sammanställt från en stor mängd källor, ett 

antal hinder för ett PMS olika faser som kan antyda att dessa typer av förbättrings-

modeller inte kommer fungera väl i SME. Barriärer som kan hindra arbetets påbörjan 

är bland annat en brist på engagemang från ledningen, ovilja till förändring, brist på 

resurser, ett behov av snabb respons, tidsbrist et cetera. 

Fortsättningsvis tas möjliga hinder upp i den ordning som de uppstår genom den ar-

betsprocess som Sousa och Aspinwall (2010) ställer upp för framtagning av ett PMS i 

SME. 

1. Definiera och kommunicera vision, mission och strategi: I detta steg tar förfat-

tarna upp hinder som att ledningsgrupper i SME ofta är små och har fullt upp 

med de dagliga sysslorna och därför för lite tid över för dessa uppgifter. I 

dessa fall dominerar ofta kortsiktiga perspektiv över långsiktiga där det råder 

en brist av klart uppsatta strategier likväl som knappa resurser för att kommu-

nicera vision och strategier. 

2. Identifiera nuläget: Här lyfter författarna åter upp bristen på resurser, inklude-

rat tidsbrist. Om ett team får PMS som uppdrag blir det troligt bara ytterligare 

en aktivitet för teamets medlemmar. Det finns även en risk i arbetsstyrkans 
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ovilja till förändring tillsammans med en företagskultur som genomsyras av 

beslut utifrån magkänsla snarare än fakta. 

3. Definiera och prioritera mål: Återigen lyfts brist på resurser upp på agendan 

och i de fall mål ställs upp av fler än en person kan brist på kunskapsdelning 

vara ett hinder. Kortsiktiga mål kan här hämma den långsiktiga utvecklingen 

och där dåliga prioriteringar kan komma av en brist på kunskap om företagets 

alla processer. 

4. Utforma ett PMS: Medlemmarna kan bli omotiverade till att delta då ett PMS 

kan påverka hur utförandet av deras prestationer upplevs. Det kan handla om 

en för dålig kommunikation, brist på förebyggande system, svårigheter i att 

säkerställa effektivt arbete och en hög variation av arbetets utfall. Det kan 

även här handla om brist på resurser, olämplig informationsteknologi samt 

dålig kongruens mellan mål och anställda. 

5. Planering av implementering: Under denna fas är de största riskerna en låg er-

farenhets- och kunskapsnivå, ofta på grund av dålig utbildning eller träning, 

låg specialisering samt dåligt informationsutbyte. Det finns också en risk att 

brist på engagemang från funktioner utanför produktionen kan leda till ett fo-

kus på symptomen snarare än roten till problemen. 

6. Handlingsstadiet: Även här lyfts hinder kring brist på resurser. En oengagerad 

eller diktatorisk ägare/VD kan hindra nya initiativ och att endast implemen-

tera delar av handlingsplanen kan utelämna viktiga delar. Allt för komplice-

rade incitaments- och belöningssystem, dåliga arbetsvillkor samt för mycket 

arbete kan förhindra både detta och nästa steg. 

7. Återblick, standardisering och lärande: En oförmåga att överlåta kontroll samt 

brist av lämpliga incitaments- och belöningssystem kan förhindra detta steg 

och omotiverad eller oengagerad personal kan oproportionerligt påverka ini-

tiativen negativt. Till sist påpekas att utvärdering av enskilda händelser bör 

undvikas till fördel för helhetsbedömningar. 

För att motverka de tänkbara hindren påpekar författarna vikten av att klarlägga vilka 

önskvärda och förväntade resultat som finns med initiativen. 
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3.7 ANALYSDESIGN 
Eftersom PMS oftast är utformade utifrån stora företag har de visat sig vara svårtill-

lämpade för SME (Cocca & Alberti, 2010). Då författarna även menar att det är före-

tagets karaktärsdrag som bestämmer lämpligheten av ett PMS är det således nödvän-

digt att först analysera de karaktärsdrag som ett aktuellt fallföretag besitter. Därav är 

det inte lämpligt att fastslå ett generellt teoretiskt tillvägagångssätt. Företagets situat-

ion behöver istället analyseras för att därigenom finna vilken teoretisk modell som är 

att föredra i det särskilda fallet.  

För studien har punkter identifierats utifrån referensramen, vilka har utgjort grunden 

till insamling av empiriskt underlag. En del av dessa punkter finns dock inte repre-

senterade i våra ursprungliga intervjuguider, vilket beror på det iterativa tillväga-

gångssättet, då referensramen inte varit komplett vid utformandet av guiderna. Svar 

på frågor rörande ämnet som uppdagats senare, vid insamling av referensram, har 

endast i vissa fall krävt nya intervjuer eftersom respondenterna varit väldigt duktiga 

på att ge utförliga svar och därmed gett ett betydligt bredare underlag än vad inter-

vjuguiderna indikerar. Som komplement till intervjuguiderna har även följdfrågor 

ställts i syfte att leda in diskussionerna mot det studerade området likväl som att ob-

servationer och deltagande vid möten inom organisationen har bidragit till svar på 

teoretiska problem såväl som en bred bild av företaget. På samma sätt ställs frågor 

som inte har ett direkt samband med det studerade området, men där dessa bidragit 

till att ge en bred bild av verksamheten. 

I nedan (Modell 4) visualiseras sambanden mellan uppställda teoretiska problem och 

det insamlade empiriska underlaget. Här kan ses från vilka intervjutillfällen som svar 

givits för respektive teoretiskt problem där måttens samband, lagom antal mått och 

motivationsnivå bland de anställda är saker som inte innefattas i intervjuguider utan 

snarare har kunnat konstateras utifrån observationer i verksamheten.  
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4.1 ORGANISATION 
CoS organisation består av 45 medarbetare fördelade på avdelningarna utveckling, 

kvalitet och miljö, ekonomi, logistik/produktion, marknad samt försäljning (COO, 

2012-01-27). Avdelningen logistik/produktion är i sin tur uppdelad utefter de tre 

olika huvudproduktgrupperna; skummadrasser, CuroCell-system samt rullstolsdynor 

och övriga vårdande hjälpmedel, men inkluderar även inköp och IT. Den sist-

nämnda produktgruppen tillverkas av dotterbolaget Helab som ligger inom samma 

ort i nära anslutning till CoS lokaliteter. CoS ägs och drivs av dess grundare, Magnus 

Högberg, som är CEO samt ytterst ansvarig för utveckling och försäljning. Den andra 

ägaren, Andreas Bäckäng, är COO och har det övergripande ansvaret för produktion, 

inköp och IT. Modell 5 visualiserar företagets olika hierarkiska nivåer och samtidigt 

dess olika avdelningar i ett logiskt organisationsschema. 

 

 

4.2 CARE OF SWEDENS FLÖDE, ”FRÅN AX TILL LIMPA” 
För att skapa en inblick i hur detta CoS flöde, ”från ax till limpa”, ser ut och samtidigt 

förtydliga kommande avsnitt i empirin följer en presentation av respektive steg i flö-

det. 
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Som kan utläsas i modell 6 är startpunkten av flödet beroende av om utgångspunkt 

tas i en upphandling inom offentlig verksamhet eller om det gäller sortimentsproduk-

ter, varför flödet kan anta två olika startpunkter. I båda fallen finns givetvis ett behov 

av att ”lyssna av marknaden” för att urskilja vilka produkter som efterfrågas, där säl-

jaren ofta har den initierande rollen vid upphandlingar emedan produktutvecklare 

utgör det första ledet i flödet gällande sortimentsprodukter samt förbättringar av des-

sas attribut (COO, 2012-02-16).  

 

 

Modell 6 beskriver grafiskt hur CoS flöde sker ”från ax till limpa”, där resonemang 

för varje del förs under kommande underavsnitt. För enkelhetens skull tas startpunk-

ten vid hur kunden inledningsvis bearbetas. 

4.2.1 MARKNAD & FÖRSÄLJNING 

De upphandlingar som CoS lägger anbud på har oftast en avtalstid på två år och säl-

jarnas uppgift är i detta fall att informera och samtidigt samla information från de 

som behandlar kravspecifikationer å upphandlarens sida (COO, 2012-02-16). Detta 

för att CoS produktutvecklare ska veta vad som efterfrågas och om produkter är i be-

MODELL 6: FLÖDESSCHEMA FÖR COS
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hov av specialanpassning. Här finns ett uppsatt mål om att vinna 80-90 procent av 

alla upphandlingar som de deltar i på den svenska marknaden. Upphandlingar sker 

oftast för specifika avdelningar och inte för hela vårdinrättningar. 

Säljarnas arbetsuppgifter innebär också att vårda samt besöka de befintliga kundkon-

takterna genom säljbesök och upprätta behovsanalyser, bearbeta marknaden och 

leta efter nya potentiella kunder likväl som att följa upp all försäljning (Säljare, 2012-

02-17). När det gäller exportförsäljning är företaget, enligt COO, mest beroende av 

den branschmässa som årligen besöks i Düsseldorf dit även potentiella exportkunder 

kommer. Detta är CoS marknadsföringsportal, vilken har gett ”ringar på vattnet”, där 

kunder har rekommenderat CoS. Här bör också tilläggas att en stor del av export-

kunderna i sin tur bearbetas av företagets exportchef som innehar en resande roll 

och utbildar återförsäljare inom respektive land i försäljningsargumentation så att 

dessa i sin tur kan sälja in produkterna hos sina kunder. Till stöd för sin argumentat-

ion har CoS också flertalet testresultat och referenser att hänvisa till vid möten med 

kunden, som exempelvis uttalanden av en sjuksköterska specialiserad på trycksår. 

Marknadsföring är också en kanal för att nå ut till kunder vilket sker genom mailut-

skick till befintliga kunder, annonsering, webb och deltagande vid branschmässor. 

Redan vid studiens ingång hade en rekrytering av försäljningschef inletts i syfte att 

avlasta företagets CEO och tillika produktutvecklingsansvarig. Tjänsten tillsattes un-

der mars månad 2012. 

4.2.2 PRODUKTUTVECKLING 

CoS produktutveckling utgår från att kunna använda befintliga artiklar och kompo-

nenter, vilket ger stordriftsfördelar (Economies of Scale & Economies of Scope) både 

vid inköp och produktion (COO, 2012-02-16). Eftersom utvecklingen ofta sker på 

basis av kundförslag eller för anpassning till upphandlingsspecifika krav gäller det för 

CoS produktutvecklare att vara uppdaterad med den senaste informationen. Företa-

gets projektledare inom utveckling (Projektledare, 2012-02-17) ser gärna att han blir 

informerad om inkommande reklamationer i ett tidigt skede för att på så sätt kunna 

omstrukturera utvecklingsprocessen och sätta in resurser på att förbättra produkten i 

fråga. Han beskriver vidare att de uppgifter han svarar för genomgående bygger på 

att skapa och förbättra produkters användarvänlighet samtidigt som de ska bli allt 
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mer kostnadseffektiva och minimera företagets miljöpåverkan. Något han framhåller 

med CoS organisation är att den ”uppmanar folk att tänka proaktivt och komma med 

förbättringsförslag”, vilket är en ståndpunkt som både supportar honom i det dagliga 

arbetet likväl som att det ger möjlighet till förbättrade konstruktioner som i sin tur 

förenklar och effektiviserar produktionsprocessen. 

4.2.3 INKÖP & INLEVERANS 

Företagets kostnadsfokus återfinns även inom inköpsprocessen, där det sker ständiga 

förbättringar genom att finna passande material till bättre kvalitet och lägre priser 

(COO, 2012-02-16). Bland annat studeras produktionsprocessens förbrukning och 

fulla utnyttjande av material för att minska spill, samtidigt som samtransporter efter-

strävas i största möjliga mån oavsett varifrån material och komponenter köps in. In-

köpsplaneringen sker i företagets affärssystem Navision, där också lagersaldon av 

komponenter och material återfinns och kund- samt produktionsorder registreras. 

Leverantörer av skummaterial finns i Sverige inom cirka fyra mils radie, vilket ger 

korta ledtider till produktionsenheten i Svenljunga. Material till Helabs produktion, 

som främst består av sittdynor köps också in från leverantörer i Sverige och Europa. 

Tyger till överdrag och dylikt köps in från europeiska leverantörer, specialiserade på 

de kliniska krav som råder för dessa och skickas ofta direkt till den lönsömnadsenhet 

som CoS anlitar i Baltikum. För CuroCell-systemen anlitas en leverantör i Asien som 

besitter hög kompetens inom området och slutlig montering sker sedan i Svenljunga. 

Inköpsplaneringen sker löpande med en veckovis orderläggning mot leverantörerna 

inom Europa och kvartalsvis för de asiatiska leverantörerna. 

På avdelningen för inleverans tas gods som material emot med handdator och regi-

streras i affärssystemet. Inregistrering i företagets CRM-system6 sker i de fall det rör 

sig om reklamationsärenden och service (COO, 2012-02-16). För dessa ärenden har 

kunden i förväg märkt upp kartonger och produkter med det ärendenummer som 

den erhållit från kundtjänst i syfte att öka spårbarheten av produkter och samtidigt för 

att inleveransansvarig ska veta vem som ska ha produkterna. 

                                                
6 CRM står för Customer Relationsship Management och i CoS fall används systemet LIME, vilket 
kommer att presenteras utförligare i avsnitt 4.5 Intern kommunikation. 
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Vid sidan av produktionen/monteringen, som ett sidoflöde, finns också företagets 

rekonditioneringsavdelning som utför service, kontroll och lagning av de CuroCell 

system som hyrs ut till kunder men även kundägda system som skickas in för service 

eller reklamation (COO, 2012-02-16). Här sker också kvalitetskontroller såsom tester 

av systemens luftflöde, ljud- och ljuslarm7 samt CPR-ventiler8. Samtliga system desin-

ficeras, tvättas samt torkas innan de skickas vidare till kund.  

4.2.4  KUNDTJÄNST 

Vid CoS kundtjänst arbetar fyra personer, två på svenska marknaden och två på ex-

port. Det löpande arbetet på denna avdelning består till stor del av traditionell kund-

service såsom kundsupport med information om kvalitet, priser och produkter samt 

orderregistrering och reklamationer (Kundtjänst 2, 2012-02-16). Här registreras cirka 

95 procent av företagets order medan kvarvarande del utgörs av specialorder eller 

mer komplicerade beställningar (COO, 2012-02-16). Som tidigare nämnts sker all 

orderregistrering i Navision där kundorder genererar produktionsorder till produkt-

ionsavdelningen eftersom inga färdiga produkter lagerhålls. För registrering av kund-

ärenden såsom reklamationer, service och kundsynpunkter används istället CRM-

systemet. 

4.2.5 PRODUKTION & UTLEVERANS 

Alla skummadrasser tillsammans med sittdynor tillverkas/monteras i Svenljunga mot 

kundorder vilket förutsätter att material och komponenter för dessa finns tillgängliga 

på lager (COO, 2012-02-16). Eftersom många komponenter och material köps in i 

standardmått och standardutförande kan de lätt anpassas och modifieras i storlek, 

vilket underlättar denna hantering och samtidigt ger en flexibel produktionsprocess.  

Produktions- och monteringsprocessen inkluderar utplockning av orderns material 

samt montering av den aktuella produkten. Efter monteringen trycks produktinform-

ation såsom ordernummer för spårbarhet, produktspecifik information, tvättråd, CE-

märkning et cetera på överdraget med värmetransfer. Fördelen med spårbarheten är 

att CoS, om kunden skulle uppleva problem med produkten, kan spåra materialet 

                                                
7 Ljud- och ljuslarm signalerar/indikerar om madrassen har för lågt lufttryck eller vid strömavbrott. 
8 CPR-ventiler används för att snabbt tömma madrassen på luft vid exempelvis hjärt- och lungrädd-
ning. 
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ända ner på komponentnivå. Exempelvis kan madrasskum spåras till varje produkt-

ionsbatch hos leverantören. När produkten är färdig och försedd med tryck på över-

draget är den klar för leverans till kund och färdiganmäls i affärssystemet där sänd-

ningsnummer per automatik skickas tillbaka till kundtjänst så att de kan informera 

kunden. Företaget har satt upp en behandlingstid för order på fem dagar inom Nor-

den och tio dagar inom övriga Europa. 

4.3 FÖRETAGETS PRESENTERADE FRAMGÅNGSKONCEPT 
CoS befinner sig i en expansiv fas och har gjort så under de senaste åren (COO, 

2012-01-27). För två år sedan (2010) fastställdes en affärsplan för vilka mål förtaget 

ska sträva mot inom de närmaste tio åren och samtidigt med syftet att skapa gemen-

samma målsättningar inom företaget. Dock har prestationsmätning inte införts i nå-

gon större utsträckning, där företagets COO (2012-01-27) menar att de ”har varit 

bortskämda och inte behövt mäta verksamheten för att nå framgångar”, han menar 

vidare att de även varit duktiga på att driva förbättrings- och utvecklingsprojekt men 

samtidigt att de skulle kunna bli än bättre. 

4.3.1 VISION 

Uppfattningen om vilken vision företaget har och strävar mot är nästintill samstäm-

mig, där flertalet av respondenterna ser en fortsatt stark tillväxt som en av de främst 

förmedlade framtidsutsikterna. Det handlar således om att vidhålla sin marknadsle-

dande position i Sverige och att vara den bästa leverantören i branschen, samtidigt 

som den största tillväxten ska ske genom export (COO, 2012-01-27). Vidare menar 

majoriteten att företagets värdeord, ”kunskap, glädje och omtanke”, som ingjuts hos 

varje ny medarbetare är en vision i sig, vilken skapar den trevliga arbetsplats och 

familjära känsla som råder inom företaget. Detta kan även kopplas till företagets del-

tagande i projektet ”Great Place to Work”9, vilket syftar till att bli rankad som en av 

Sveriges bästa arbetsplatser, varpå CoS ständigt strävar efter en bättre arbetsmiljö. 

Vissa framhåller också att CoS ska sträva efter att bibehålla statusen av ett ”Superfö-

                                                
9 Great Place to Work är ett undersöknings- och managementkonsultföretag som hjälper företag med 
långsiktiga förbättringar i arbetsplatsrelationer som syftar till att generera fördelar och mätbara re-
sultat för organisationen. De menar att medarbetare inom en sådan organisation "litar på människor-
na de arbetar för, är stolta över vad de gör och trivs med människorna de arbetar tillsammans med". 
(GPTW [www], 2012) 
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retag”10, som erhållits under de senaste fyra åren (PAR 2 [www], 2012), vilket är ett 

mått på företagets starka tillväxt samtidigt som det anses vara en prestationstriggande 

faktor. 

4.3.2 MÅL 

Företagets främsta mål är att hålla en leveransprecision på minst 98,5 procent, det 

vill säga att kunna leverera varor inom de fem respektive tio dagar som utlovats. Då 

den bransch som företaget verkar inom präglas av många stora upphandlingar har 

också mål satts upp för dessa, närmare bestämt att CoS ska vinna 80-90 procent av 

de upphandlingar som de deltar i. Företaget har också (med start 2010) satt upp för-

säljningsmål med procentuell fördelning mellan Sverige och exportmarknaden för 

den närmaste treårsperioden, samt övergripande omsättningsmål för de kommande 3, 

5, 8 respektive 10 åren. Dessutom finns mål uppsatta om en genomsnittlig vinstmar-

ginal fördelat på tre år. Då verksamheten är relativt trångbodd, med produktion och 

montering i tre olika fastigheter och viss lagerhållning i ytterligare en lokal har mål 

om nya lokaler tagits upp. Under studiens gång blev det klart att CoS tar över en av 

leverantörernas lokaler i grannkommunen (COO, 2012-03-23). Den nya fastigheten 

är på 11 000 kvadratmeter i förhållande till deras tidigare huvudkontor, tillika pro-

duktionsfacilitet på 3 500 kvadratmeter.  

Andra viktiga mål som framhölls vid intervjuer var att företaget ska erbjuda internre-

krytering och utveckling för de anställda och att CoS ska vara synonymt med kvalita-

tiva produkter samt växa mer på exportmarknaden. 

4.3.3 STRATEGI 

En viktig strategi enligt COO (2012-02-16), som underbygger värdeordens verk-

ningskraft likväl som företagskulturens existens är att de strävar efter att anställa ”rätt 

personal” som passar in i verksamheten. De strategier som enligt respondenterna 

främst ses spegla CoS är att sätta kunden i fokus genom en bra service och att ut-

forma gemensamma mål att sträva mot. Snabbhet och god kundrespons genom en 

                                                
10 Företag som utnämns till ”Superföretag” av PAR utvärderas utefter ekonomisk prestationsför-
måga genom att parametrarna; tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering 
vägs samman. Enligt PAR är det svårt att kvalificera sig för att ingå i denna lista då företaget i fråga 
måste kunna uppvisa bättre parametervärden än jämförbara företag under en fyraårsperiod. (PAR 1 
[www], 2012) 
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bra kommunikation mellan produktion och kundtjänst ses också som en nödvändig-

het för att tillgodose kundens behov på ett önskvärt sätt. Vidare menar vissa att säl-

jarna har en viktig uppgift i CoS strategi då de marknadsför produkterna och 

det ”koncept” som säljs in för att på så vis göra CoS till ett välkänt varumärke på lan-

dets sjukhus, vårdhem och privata inrättningar. Företaget tillämpar även ”team buil-

ding” i stor utsträckning med flera aktiviteter per år vilket upplevs stärka såväl perso-

nalens trivsel som deras förmåga att samarbeta och gemensamt lösa problem. Vissa 

anställda menar också att den nära kontakt och det samarbete som sker mellan per-

sonal, arbetsledare och chefer är en starkt bidragande faktor till den höga måluppfyl-

lelsesgraden inom företaget. Andra strategier, som även de länkas till målen, är strä-

van efter kostnadsreducering, vilket också möter upp mot strategin att erbjuda högre 

produktkvalitet till lägre priser.  

4.4 KUNDVÄRDE 
Företagets COO (2012-02-16) ser CoS differentiering gentemot konkurrenterna som 

en klar fördel i konkurrensen. Han menar vidare att de tack vare flexibiliteten i pro-

duktionen kan erbjuda unika, måttanpassade kundlösningar med korta omställnings-

tider samtidigt som produktsortimentet håller en hög kvalitet och funktionalitet till 

bra priser. Flexibiliteten i att tillgodose kunders behov grundas också i den bredd 

och variation som sortimentet håller där önskemål om specialanpassade produkter 

kan infrias. Dock är måttanpassning det vanligaste önskemålet hos kunder, men gi-

vetvis förekommer också kundunika lösningar vilka blir en särskild specialprodukt-

ion från början till slut men inget som tas upp i det ordinarie sortimentet. Något som 

också förstärker tilliten hos kunderna är att produkterna är CE-märkta11 och god-

kända av läkemedelsverket, därtill finns en omfattande dokumentation att tillgå. Fö-

retaget erbjuder också tillgänglighet dygnet runt via jourtelefon som växelvis sköts av 

två i personalen på kundtjänst där elva madrassdepåer12 runt om i Sverige finns att 

tillgå vid akuta behov. Distributionen från depåerna sköts av budfirman Bring med 

målet att kunna nå kunden inom två timmar och då ingår även montering på plats.  

                                                
11 CE-märkning innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav för 
produktgruppen i fråga (Konsumentverket [www], 2012). 
12 Madrassdepåer finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Falun, 
Skövde, Uddevalla och Helsingborg. 
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Att rikta ett särskilt fokus till kundvärde är enligt företagets COO (2012-02-16) en 

viktig del av CoS verksamhet. Här samstämmer samtidigt de flesta respondenterna 

kring företagets värde för kunden och hur var och en bidrar till ett ökat kundvärde. 

De största faktorerna till att kunder väljer CoS samt återkommer anses vara den 

snabbhet och noggrannhet företaget visar upp vid service- och reklamationsärenden, 

den höga leveransprecisionen, ett välutvecklat kvalitativt och driftssäkert produktut-

bud, hög kunskap inom området samt bra kundbemötande och uppriktighet gente-

mot kunder. Beträffande kundsrespons har företaget satt upp en hanteringstid på fem 

dagar för kundärenden i form av service och reklamationer vilket ofta överträffas. 

Som tidigare lyfts ligger målet om leveransprecision på 98,5 procent men brukar ofta 

vara hundraprocentigt. 

Som en betydande och bidragande del till kundvärdet ses också företagets omfat-

tande produktutvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i kundens önskemål ef-

tersom produktionen huvudsakligen är kundorderstyrd. Vidare hävdas att erbjuden 

flexibilitet även kan fungera som en framtida konkurrensfördel då allt fler kunder 

efterfrågar specialanpassade produkter, där flexibiliteten blir möjlig genom en kom-

ponentbas som möjliggör fler kombinationer likväl som lägre priser. Den nämnda 

spårbarheten medför i detta sammanhang snabb respons om problem uppdagas. 

Säljaren har en viktig roll i kundvärdeskapandet varpå dennes roll, förutom ren för-

säljning, även blir att agera ”bollplank” och utbilda kunder i användning och hante-

ring av företagets produkter. Detta har stor betydelse för den helhetslösning som CoS 

erbjuder sina kunder i förhållande till konkurrenternas utbud, vilket kopplas till CoS 

värdeord om ”kunskap” (COO, 2012-02-16). För madrasser och vårdande produkter 

mot trycksår finns exempelvis ett så kallat ”trycksårsprogram”, som i ett inledande 

skede innebär utbildning i att förebygga trycksår till att senare kunna behandla dessa 

med rätt val av produkter från CoS. 

Företaget har också inlett ett kundvårdsprojekt (hösten 2011) där en konsult inom 

kundrelationer anlitades initialt för att se över nuvarande kundfokus för att utbilda de 

anställda att tänka i termer av kundvärde (Kundvårdsmöte, 2012-02-16). Efter denna 

inledande fas hålls numera ett månatligt kundvårdsmöte där representanter från varje 

avdelning deltar och diskuterar fram kundvärdehöjdande aktiviteter och rutiner. 
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Dessa möten har bland annat burit frukt genom personliga hälsningar på orderbe-

kräftelser och fraktsedlar med foton på kundservice- respektive produktions- och dis-

tributionspersonal. Detta i syfte att ingjuta kunden i den familjära anda som företaget 

har, samtidigt som en mer personlig service uppnås. En annan idé som frambringats 

vid dessa möten är att införa en reklamationschecklista som förenklar registrering av 

reklamationer samtidigt som den garanterar att nödvändig information registreras. 

I takt med ett allt hårdare tryck på miljömedvetenhet och med hänsyn tagen till den 

miljöcertifiering som företaget har genom ISO 1400113 förekommer även ett resurs-

sparande tänk, vilket förutom de miljömässiga aspekterna även sker i syfte att tids- 

och kostnadseffektivisera. Genom intervjuer med anställda på företagets olika avdel-

ningar framgår också att detta tänk genomsyrar varje process. Detta för att kunden i 

slutändan ska få billigare produkter till samma kvalitet men också produkter som 

framställts på ett mer miljövänligt sätt. Exempelvis ger prispress och förhandlingar 

gentemot leverantörer och en ökad tillämpning av samleveranser återverkningar på 

kostnader liksom kapitalbildning i lager som kan hållas nere genom användning av 

standardkomponenter. Den interna kommunikationen som sker genom företagets 

CRM-system, där kundärenden såsom reklamationer och service registreras, leder till 

ett effektivare och mer kostnadseffektivt sätt att sprida information mellan företagets 

anställda. En annan miljömässig åtgärd som vidtagits är att företagets säljare numera 

använder IPad istället för lösa produktblad, vilket minimerar pappersförbrukning och 

returavfall (Säljare, 2012-02-17). Samtidigt har företagets fordonsflotta ersatts med 

miljöbilar där säljare försöker planera kundbesök och besöksrutter för att därmed 

kunna minska drivmedelsförbrukning, spara tid och samtidigt värna om miljön.  

Inom företagets produktutveckling läggs även fokus på att vara proaktiv och ligga ett 

par steg före och förbereda produkterna för tänkbara funktionaliteter som kan 

komma att lanseras inom en snar framtid, vilket syftar till att minimera dubbelarbete 

och därmed lägre produktutvecklingskostnader (Projektledare, 2012-02-17). 

                                                
13 Ett företag som är certifierade enligt ISO 14001 har ett miljöledningssystem som är i enlighet med 
de krav som satts upp av SIS (Swedish Standards Institute) och arbetar ständigt med förbättringar av 
miljön (SIS [www], 2012). För utförligare information kring denna standard hänvisas till källan: 
http://www.sis.se/tema/ISO14001/Vad-ar-ISO-14000/ 
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4.5 INTERN KOMMUNIKATION 
Sedan april 2011 använder CoS CRM-systemet LIME för att kartlägga all information 

om sina kund- och leverantörsrelationer (COO, 2012-02-16). LIME möjliggör en hel-

täckande informationsplattform som samlar all information kring kunder och kund-

ärenden samt leverantörskontakter. Kundärenden i detta system kan utgöra allt från 

reklamationer, service av produkter, förbättringsförslag, kundsynpunkter, kundsup-

port till internrevision. All information som berör en vis kund ska registreras under 

dennes kundkort i systemet så att vem som än får kontakt med en kund ska kunna se 

och följa kundens ärenden.  

Med start under januari 2012 har CoS påbörjat ett utbildningsprojekt i LIME för hela 

personalen då de tror att ett gemensamt tänk och att samtliga har förståelse och en 

delad logik vid det löpande arbetet är en förutsättning för systemets funktionalitet 

(COO, 2012-02-16). De har även utsett två personer till ”LIME-poliser” i syfte att 

hålla en övergripande kontroll för utförandet av löpande uppgifter i systemet till vilka 

anställda kan vända sig med allmänna frågor eller när problem uppstår. Problemati-

ken med internkommunikation har således förbättrats genom implementeringen av 

LIME, där samtliga respondenter har full förståelse för systemets vikt och att ärenden 

måste registreras för att kunden i största möjliga mån ska slippa att bli omkringslus-

sad mellan olika personer utan att få några raka besked. Fortfarande infinner sig dock 

en viss osäkerhet hos vissa kring hur LIME fungerar och används praktiskt men detta 

bör de löpande utbildningstillfällena råda bot på. 

4.6 PRESTATIONSMÄTNING INOM CARE OF SWEDEN 
I dagsläget tillämpar inte CoS något heltäckande system för prestationsmätning utan 

använder snarare ett fåtal mått på vissa av företagets avdelningar, vilka inte studeras i 

förhållande till varandra. De mest frekvent tillämpade och kommunicerade måtten 

inom organisationen är leveransprecision och vinstmarginal (ø3 år). Leveransprecis-

ionen visar till vilken frekvens en kundorder levereras inom utlovad leveranstid me-

dan vinstmarginalen indikerar på överskjutande vinst från verksamheten. Diskuss-

ioner avseende införande av måttet ärendeprecision har också ägt rum och det mest 

troliga är att sådana mätningar kommer att påbörjas inom en snar framtid. Mer finan-
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siella mått som tillämpas inom organisationen är likviditet samt soliditet. Bland annat 

har uppfyllande av uppsatta mål för dessa inneburit kreditbetyget AAA, vilket också 

erhållits i dotterbolaget Helab under genomförandet av denna studie. 

Framförallt ser produktionspersonalen leveransprecisionen som ett bevis på hur väl 

arbetet utförs och i vilken utsträckning de bidrar till företagets uppsatta mål. Detta 

mått är också något som följs upp av kundtjänst som administrerar order och kan 

meddela kunden vid leveransförseningar. För säljare är det vanligaste måttet antal 

kundbesök, vilket också jämförs med mål som sätts upp vid säljmöten (Säljare, 2012-

02-17). På kundtjänst har svarstiden börjat mätas i samband med byte av företagets 

telefonväxel hösten 2011, vilket samtidigt har bevisat att det inte råder några pro-

blem i hanteringen av inkommande samtal avseende väntetid samt andelen direkt 

mottagna samtal. (Kundtjänst 1, 2012-02-16). Företagets miljöfokus följs också upp 

genom mätning av de utsläpp och den miljöpåverkan som verksamheten för med sig, 

vilket är kopplat till miljömålen och ISO-certifieringen (Ekonomiansvarig, 2012-02-

17). För samtliga anställda följs även sjukfrånvaron upp både kollektivt och individu-

ellt. 

Vid intervjuer med studiens respondenter framkom många synpunkter kring vad en 

förbättrad prestationsmätning skulle kunna innebära för CoS likväl som vilka delar 

som är i behov av mätning. Som tidigare nämnts uppmanas de anställda att tänka 

proaktivt och komma med förbättringsförslag, där samtliga utvärderas och vissa im-

plementeras. LIME utgör i detta fall systemstöd för all inlämning av förslag, vilket 

underlättar såväl direkt registrering när idén uppkommer som enkel tillgång för be-

slutsfattare. Exempel på inlämnade förslag är förbättringar av produktionsmoment 

eller anpassningar av LIME. I detta sammanhang berättar också en av produktionens 

arbetsledare (Arbetsledare 1, 2012-02-16) att små förbättringar i produktionsmoment 

genomförs dagligen där många uppstår genom initiativ från personal sysselsatt inom 

den aktuella aktiviteten. Även om förslag som kommer in skulle visa sig vara mindre 

lämpliga och av olika skäl avslås får alltid förslagslämnaren en återkopplande förkla-

ring till varför förslaget inte antagits (COO, 2012-02-16). 

Bland respondenternas snarlika svar kunde en positiv snarare än negativ inställning 

till prestationsmätning utläsas. Många såg tvärtom mätningen som en sporre och ett 
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incitament till ständiga förbättringar där samtliga kan känna sig delaktiga. Dock 

rådde en negativ inställning till individuell mätning, vilket enligt många respondenter 

kan uppfattas tvingande eller pressande. Vidare påpekade en av respondenterna att 

alla mått bör vara officiella, då personalen bör se hur de bidrar till framgångarna. 

Det framgår också via intervjuer att en offentlig och kommunikativt presenterad pre-

stationsmätning supportas av den öppenhet som finns inom organisationen med ly-

hördhet för idéer och synpunkter där alla tillåts att misslyckas. Från många av re-

spondenterna kom även förslag på specifika delar av verksamheten där de ser ett 

behov av en ökad kontroll genom mätning.  

Under dessa intervjuer (2012-02-16;17) lyftes två problem som inte normalt förknip-

pas med prestationsmätning, men samtidigt är viktiga att påpeka. Kundtjänst såg vid 

ärenderegistrering ett visst behov av att undersöka andelen felregistrerade ärenden, 

som registrerats som reklamationer men i själva verket är rena serviceärenden och 

vice versa. I detta fall efterfrågades någon typ av uppföljning som fastställer ifall 

ärendet felregistrerats eller om kunden uppgett felaktiga uppgifter vid sin initiala kon-

takt med kundtjänst. Därav upplevs också statistiken för andelen reklamationer-

/serviceärenden som skev och någon korrigering i LIME alternativt säkerställande av 

registreringsrutiner kan därför vara erforderlig. Det andra problemet som uppdagades 

var bristen på ett mer utförligt och samtidigt mer lätthanterligt planeringsverktyg för 

utvecklingsprocessen. Det nuvarande systemet är alltför komplext att administrera då 

företagets projektledare oftast jobbar med flera utvecklingsprojekt parallellt, samti-

digt som berörda kollegor och ledning bör kunna överskåda dessa projekt och med 

enkelhet följa processerna. Vid senare besök på företaget (2012-04-11) pågick ett 

projekt med BPM-leverantören Barium där CoS flöden skulle kartläggas för att bland 

annat beskriva och tydliggöra produktutvecklingsflödet. Detta problem är genom 

denna implementering på väg att bli avhjälpt. 

4.7 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER 
Vid intervjun med företagets COO (2012-02-16) framkom att en av företagets mest 

kritiska aktiviteter för framgång är dess produktutveckling vilken de lägger stor vikt 

vid. Som tidigare nämnts sker produktutvecklingen inte enbart i syfte att bredda och 
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utveckla det befintliga sortimentet utan också för att anpassa sortimentet vid större 

upphandlingar gentemot offentlig sektor. Denna process, som i sig är en stor kost-

nadsdrivare, behöver därför ske med ett kostnadsfokus samtidigt som strävan efter 

kvalitetsförbättringar ska kunna hållas. Som stöd sker fortlöpande leverantörsutvärde-

ringar för att fastställa att de levererar enligt uppsatta kvalitets- och priskrav. CoS pro-

jektledare för produktutveckling (2012-02-17) menar därtill att det ligger en stor vikt 

i att ”känna av marknaden” samtidigt som ”[…]det inte är säkert att kunden vet vad 

han vill ha och man måste förekomma kunden med något sensationsartat”. Respon-

denten citerade i detta sammanhang Henry Ford genom det kända citatet: ”If I had 

asked people what they wanted, they would have said faster horses” och framhåller 

genom detta vikten av ”[…]att hela tiden ligga i framkant och slå konkurrenterna på 

fingrarna med bättre kvalitet och bättre pris”. Inom CoS ges också en stor möjlighet 

till detta med hänsyn tagen till företagets målsättning att använda standardkompo-

nenter i så stor utsträckning som möjligt. 

En annan kritisk process som identifierades vid intervjuer med anställda i produkt-

ionen (2012-02-16) är de aktiviteter som sker på företagets rekonditioneringsavdel-

ning. Eftersom reklamationer och service av CoS hyrsystem likväl som de kundägda 

systemen kan variera stort i komplexitet försvåras en mätning av detta flöde. Vissa 

system kan ta en kortare tid att rekonditionera alternativt laga medan andra tar längre 

tid. Målet och önskan hos avdelningens anställda är att kunna hantera 16 system per 

skift, vilket kan vara möjligt men ofta är svårt att uppnå på grund av den skiftande 

komplexiteten i ärendena. Som tidigare nämnts uppstår ofta kostnadsfrågor gentemot 

kund och avdelningens arbete med ett visst system stannar i dessa fall upp i väntan 

på besked från kundtjänst som har kontakten med beslutsfattare på kundsidan. Dessa 

två dilemman ger också återverkningar på hanteringstiden där kundärenden av 

denna typ obligatoriskt registreras i LIME. I väntan på kundbesked eller då system tar 

längre tid än väntat riskeras därför deadline att överskridas och ärendeprecisionen att 

sänkas. 

En tredje kritisk process vilken även framhålls som en nyckelprocess inom CoS är 

hur företagets kundservice bedrivs (COO, 2012-02-16). Då anställda vid kundservice 

ofta har den initiala kontakten med förtagets kunder vid förfrågningar, reklamationer 
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och serviceärenden gäller det också att den information som erhålls är komplett vid 

överlämnandet till nästa part – den utförande parten. Av största vikt är också att 

ärendet ansvarsregistreras redan vid detta tillfälle, det vill säga vem som ansvarar för 

det aktuella ärendet, vem som ska utföra en granskning av reklamerade varor och 

vem som ska utföra servicen et cetera. Om inte detta kommuniceras alls eller kom-

municeras otydligt kan ärendet ”falla mellan stolarna” och det blir i dessa fall kun-

den som får återkomma till företaget och inte tvärtom. En sådan situation leder ofta 

till irriterade och missnöjda kunder. Det råder en konsensus inom företaget om att ett 

högt kundvärde skapas genom snabb och noggrann ärendehantering och kundser-

vice, varpå kunden väljer CoS som leverantör. 

4.8 UTBILDNING & LÄRANDE 
CoS fokus på ”team building” och att få de anställda att känna en gemenskap och 

familjär känsla är något som praktiseras genom flertalet aktiviteter under året (COO, 

2012-01-27). Exempelvis anordnar företaget en kick-off för hela personalen, vilken 

äger rum under ett veckoslut på hemlig ort med informationsmöten kring företagets 

framgångar och kommande satsningar men också spännande aktiviteter och la-

gövningar. Några gånger per år hålls även afterwork i företagets lokaler, vilket brukar 

vara mycket uppskattat. Utöver dessa mer ”festliga” event hålls en årlig arbetsplats-

träff med hela personalen och månadsmöten för kontors- och produktionspersonal 

samt veckovisa möten inom respektive avdelning. Även utbildningstillfällen för LIME 

har satts in i syfte att utbilda de anställda i dess funktioner och relevans för organisat-

ionen (Kundtjänst 1, 2012-02-16). Vid de olika typer av möten som hålls inom före-

taget ges alla anställda möjlighet att delta i diskussionen och komma med förslag till 

förbättringar, då CoS ser vikten av ett brett engagemang för verksamheten och samti-

digt är lyhörda för de anställdas synpunkter (COO, 2012-02-16). I prestationstrig-

gande syfte kommer bonusar att delas ut till all personal för 2011 liksom att alla ges 

tillgång till en hälsocoach inom fysisk och mental träning. Genom de intervjuer som 

genomförts kan därför slutsatsen dras att CoS satsar på långsiktiga prestationer ge-

nom att bygga en personalstyrka som trivs och mår bra och därigenom lyfter organi-

sationen till nya höjder. 
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5.1 KARAKTÄRSDRAG FÖR CARE OF SWEDEN 
För att bestämma hur framtagning av ett PMS för CoS ska genomföras tas utgångs-

punkt i företagets särdrag utefter Cocca och Albertis (2010) uttalande om att det är 

karaktärsdragen för SME som är avgörande och inte de numeriska kraven (EU [www], 

2012). För att utvärdera detta används sammanställningen av särdrag för SME som 

presenterades i tabell 2 i det teoretiska ramverket. 

 

I nedan diskussion utvärderas och motiveras hur signifikanta de olika karaktärsdra-

gen är för CoS och marknaden på vilken de befinner sig. Efter nedanstående resone-

mang visualiseras detta med tabell 4, där karaktärsdragen rangordnas på en tregradig 

skala. En trea väljs om påståendena stämmer, en tvåa kryssas om det stämmer delvis 

och en etta väljs om påståendena inte stämmer.  

MARKNAD 

Vad gäller CoS marknad har identifierats ett relativt få antal konkurrenter i Sverige 

där få av dessa har madrasser som huvudfokus för sin verksamhet och konkurrensen 

på marknaden kan därför sägas vara relativt låg. Dock gäller detta marknaden i Sve-

rige emedan konkurrensen globalt är större, där CoS är en liten aktör med fåtalet 

kunder och all distribution sker via återförsäljare i tiotalet länder. Enligt COO är just 

exportmarknaden forum för den planerade expansionen varpå bedömningen av kon-

kurrens på marknaden som helhet måste beaktas. Samtidigt kräver flera av de pro-
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dukter som efterfrågas lång erfarenhet och spetskompetens varpå risken för inträde 

av nya aktörer blir betydligt mindre och därmed kan innebära en variabel som mins-

kar konkurrenssituationen på marknaden. Sammantaget visas att konkurrenssituat-

ionen på den svenska marknaden är låg emedan något högre globalt. 

CoS uppskattar samtidigt sin marknadsandel på den svenska marknaden till omkring 

50 procent samtidigt som de är den sista länken i kedjan. SME är ofta små leverantö-

rer till större bolag där SME ligger tidigt i kedjan emedan företagen i slutet är stora 

företag med flertalet mindre leverantörer. Då SME ofta är små aktörer får de även en 

begränsad koll på och en begränsad kontroll av marknaden. På detta plan visar CoS 

inte fullt ut upp de karaktäristiska dragen för SME då de både existerar på en mark-

nad med få konkurrerande aktörer och är marknadsledande och samtidigt sist i ked-

jan. Med dessa förutsättningar kan CoS visa upp drag av att vara ett stort företag trots 

att de med sin omsättning och antalet anställda räknas som ett litet företag. För den 

svenska marknaden kan därför en relativt god koll identifieras, men med tanke på 

strategin om expansion genom export måste den globala situationen beaktas och i 

detta fall bedöms CoS både ha en relativt låg koll på och kontroll av marknaden. 

Marknaden för specialmadrasser till vården innebär en relativt låg turbulens och 

osäkerhet vid jämförelse med marknaden för andra SME. Anledningen till detta ligger 

i en låg förändringstakt då produkterna har långa produktlivscykler genom att önskan 

om madrassers egenskaper för en förbättrad vård är mer eller mindre konstant. Sam-

tidigt är osäkerheten relativt låg eftersom det är en stabil marknad. Det beror på att 

vården behöver madrasser, specialiserade utifrån deras unika behov och risken att 

detta behov uteblir är relativt liten. Det finns dock en risk om förändrad lagstiftning 

gällande huruvida dessa produkters funktion och komponenters komposition tillåts 

av läkemedelsverket och EU. Det kan gälla ökade krav på funktionalitet eller restrikt-

ioner kring ämnen i komponenter och material. I detta fall ser vi inte att skillnaderna 

blir särskilt stora mellan att se på den svenska marknaden eller den globala, utan 

produkternas förändringstakt och produktlivscykler tillsammans med vårdbehoven 

bör vara likvärdiga. Däremot kan restriktioner och lagstiftning skilja sig mellan olika 

länder vilket företaget behöver kontrollera genom omvärldsbevakning och reglera 
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produktutbuden därefter. Risken för att förändrad lagstiftning ska påverka marknaden 

på bred front bedöms ändock vara ganska liten, trots att viss risk föreligger. 

CARE OF SWEDEN 

CoS har ett operationellt fokus som är större än för de flesta stora företag men ganska 

litet vid jämförelse med andra SME. Det vill säga att CoS har ett större fokus på både 

kunder och anställda än vad som är särdragen för SME. Kundfokus ses här genom 

kundvårdsmöten, flexibilitet mot kunders specifika önskemål i att skräddarsy produk-

ter, service dygnet runt, säljares utbildande och rådgivande funktion samt depåer 

med max två timmars leverans. Fokus på anställda riktas genom många trivsel-

främjande aktiviteter, friskvård, bonussystem och utbyte av företagsinformation. 

Detta visar att CoS även lägger stort fokus på andra värden än operationella. 

Vanligt förekommande för SME är att beslut tas intuitivt snarare än rationellt genom 

att företaget drivs entreprenöriellt utav ägaren. Bakgrunden till de intuitiva besluten 

är en ofta dålig strategisk planering och samtidigt otydligt formulerade strategier. 

Dessa fyra karaktärsdrag kan ses följa varandra genom att strategisk planering ses 

som onödig och inte tillåter tillräckligt snabba och intuitiva beslut. I takt med att or-

ganisationer växer tvingas entreprenören att frånsäga sig en del av det operationella 

ansvaret i verksamheten. I dessa fall ökar vikten av strategisk planering för att samt-

liga anställda ska ”känna” verksamheten och få en samstämmig bild av vart företaget 

är på väg. Utan en sådan planering vet inte heller ansvariga hur de ska ta ställning 

mellan alternativ vid beslutsfattande. CoS visar i dessa fall upp mer av de typiska 

dragen för SME med ett entreprenöriellt styre där två ägare är verksamma i organisat-

ionen och har delat ansvar. Med tanke på att de är just två entreprenörer ställs dock 

genast högre krav på gemensamma strategier då beslutsfattandet är delat. Samtidigt 

har de tvingats lämna över visst ansvar åt de anställda eftersom deras egen tid börjat 

tryta allt mer. Detta indikerar att CoS på senare tid fått en mer gemensam strategi och 

strategisk planering. Dock visades vid intervjuer och observationer att strategier var 

förmedlade i organisationen verbalt utan distinkta formuleringar. Detta har medfört 

en osäkerhet bland de anställda kring vad som verkligen är CoS strategier och vad 

som egentligen är självupplevda utifrån den löpande verksamheten. Med delat an-

svar och gemensamma strategier minskar även den entreprenöriella styrningen med 
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intuitiva beslut till fördel för mer rationella. En indikation på att CoS två ägare går 

ifrån den entreprenöriella ådran med intuitiva beslut och fullt beslutsfattande är att 

de satt samman en ledningsgrupp med ytterligare två medarbetare, ekonomichef och 

kvalitets-/miljöchef, för en mer nyanserad strategisk planering. Under det senaste året 

har dessutom mycket ansvar för produktutveckling tilldelats en ny projektledare 

inom produktutveckling. Samtidigt som företagets två ägare har inslag av intuitiva 

beslut har de alltså aktivt utvecklat gemensamma strategier och därför närmat sig 

mer rationella beslut. 

CoS är inte ett SME som ser prestationsmätning som hinder för förändring utan ser 

snarare prestationsmätning som ett bra verktyg i styrningsprocessen. Det styrks utav 

att de i dagsläget använder ett fåtal icke-finansiella mått för mer träffsäkra beslut 

samtidigt som det vid insamlingen av studiens empiriska underlag framkom att de 

såg mer fördelar än nackdelar med ett utökat antal mått. Det flaggades dock för att 

måten måste tas fram med ett syfte och att antalet mått måste vara hanterbart. För att 

minska antalet mått måste därför en förståelse finnas för vilka som är företagets 

nyckelprocesser och därigenom välja ”rätt” mått. Upplevelsen är att CoS uppvisar en 

relativt god förståelse för vilka processer som verksamheten är avhängig, där de på-

pekar vikten av sin flexibla produktutveckling och deras kundservice. Detta bygger 

på CoS differentieringsstrategi med hög funktionalitet och specialisering, ett flexibelt 

produktutbud samt god kundservice med stort kunnande, istället för lågkostnadsal-

ternativ. Utefter de svar som gavs framgår inte hur den höga kompetensen och kun-

nandet ska uppnås och utvecklas/förbättras. Vi kan se ett samband mellan att uppnå 

kunskap och kompentens både för att uppfylla en hög funktionalitet, specialisering 

och kundservice varpå detta bör uppmärksammas genom interna utbildningar och 

personalutveckling då dessa lägger grunden till företagets differentiering och därmed 

precision i utförande av nyckelprocesser. 

CoS organisation består som mest ”på pappret” av fyra nivåer men där gränserna 

mellan dessa ofta suddas ut i den löpande verksamheten. Trots att företagets an-

svarsnivåer indikerar en viss hierarki framhåller ledningen ett kollektivt ansvar samt 

en låg nivå av prestige. Det har även speglat sig i samtliga respondenters svar där de 

upplever en kultur som ger ”högt till tak”, tillsammans med att de ser en låg hierar-
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kisk ordning inom CoS. Företagets organisatoriska nivåer kan därför mer ses som 

formaliteter, vilket läggs liten vikt vid i det löpande arbetet. Även antalet officiella 

nivåer är få och kännetecknar därför ett SME. 

Ofta är kundbasen för SME liten, exempelvis i de fall de utgör exklusiva komponent-

leverantörer till stora industrikoncerner och därmed endast har en eller ett fåtal kun-

der. I dessa fall är företagen väldigt beroende av utvecklingen hos denna storkund. 

CoS å sin sida har förvisso kommuner, landsting och privata vårdinrättningar som 

kundbas. Upphandlingar sker dock för olika avdelningar snarare än för hela lands-

ting och kunder som helhet varpå företaget inte blir lika beroende av enskilda kun-

der. Det förefaller samtidigt mindre troligt att någon av de större kunderna går i lik-

vidation eftersom de flesta är statligt ägda. Att företaget skulle vara känsligt för en 

liten kundbas är således i detta specifika fall inte särskilt sannolikt. 

I dagsläget har CoS en mer sofistikerad IT-utrustning än vad nuvarande verksamhet 

kräver. Enligt deras egna beräkningar ska de med nuvarande system kunna växa med 

flera hundra procent, till omkring 600 miljoner i omsättning. Följaktligen finner vi 

inget behov av systemuppdatering men möjligtvis kan befintliga system behöva an-

passas, vilket är ett naturligt steg i en tillväxtprocess och sker så löpande även idag. 

Detta indikerar att CoS ligger i framkant vad gäller IT-lösningar i jämförelse med 

många företag av samma storlek och likvärdig situation, varpå de inte fullt ut uppfyll-

ler karaktäristika för SME. 

Knappa resurser är en av de punkter som lyfts fram i Sousa och Aspinwalls (2010) 

lista över de största implementeringshindren vid framtagning av ett PMS. Knappa 

resurser kan delas in i resurser i form av eget kapital, humankapital och tid där CoS 

finansiellt sett har goda resurser vilket bland annat visas genom en AAA-rating och 

en stadig vinsttillväxt, trots stora investeringar i bland annat nya IT-system och för-

värv av dotterbolaget Helab AB. Däremot är icke-finansiella resurser minst lika vik-

tiga, det vill säga om det finns tid och kompetens för att utveckla och förbättra verk-

samheten. Vi vill här framhålla att ägarna i dagsläget, förutom strategiska, även till 

stor del besitter operationella positioner, vilket minskar mängden resurser som kan 

tillägnas strategisk planering. Vad som framkommit vid besök och intervjuer är dock 

att omorganisering i ansvarsfördelning planeras för att på så vis frigöra mer tid för 
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strategisk planering för företagets båda ägare där bland försäljningschef nyligen re-

kryterats. 

Våra tolkningar och analyser av företagets situation resulterade i följande gradering 

av de olika karaktärsdragen (Tabell 4). 

 

 

5.2 VAL AV PRESTATIONSMÄTNINGSSYSTEM 
Genom kategoriseringen av CoS karaktärsdrag i tabell 4 kan utläsas att företaget sna-

rare tenderar att inte uppfylla de typiska karaktärsdragen som satts upp för SME och 

därmed mer ses som ett större företag vid utformning av PMS, trots sin ringa storlek. 

Överlag framgår därigenom att full hänsyn inte behöver tas till att de är ett SME i 

numeriska termer, framförallt eftersom CoS inte kännetecknas av de största hindren 

för en implementering av ett PMS såsom synen på prestationsmätning som hinder för 

förändring, otillräcklig IT-infrastruktur och allt för knappa resurser. 

Som Garengo et al (2005) påpekar ökar nyttan och behovet av ett PMS med tiden, 

det vill säga att den ökar med en ökad marknadskonkurrens och benägenheten hos 

SME att växa. Som beskrivits tidigare är CoS ett expansivt företag, vilket enligt 

Garengo et al ökar behovet av ett PMS. Med tanke på att bland annat Gimbert et al 

TABELL 4: KARAKTÄRSDRAG FÖR CoS
(Egen utformning)
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(2010) påpekar nyttan av strategiska PMS för större företag kommer även behovet 

öka för CoS allt eftersom företaget växer. Vi anser samtidigt att det bör vara enklare 

att integrera arbete med ett strategiskt PMS på ett tidigt stadium eftersom det är lät-

tare och mer effektivt att initialt påverka få anställda snarare än många. I takt med en 

stark tillväxt minskar även ägarnas närhet till de anställda där greppbarheten över 

organisationen torde minska i samma takt. Med den närhet som ägarna har idag 

finns även en större möjlighet att påverka företagskulturen till att se ett strategiskt 

PMS som en självklarhet där samtliga anställda ser nyttan av förbättrade prestationer 

och prestationsmätningens roll i detta. Vår roll blir därför att ta fram övergripande 

och underordnade mått som visar hur väl prestationer utförs, kopplat till vision, mål 

och strategier för att upprätthålla ett kommunikativt styrkort när organisationen växer. 

Det har konstaterats att CoS har en begränsad konkurrens på den svenska marknaden 

där företaget är en ledande aktör och behovet av ett PMS skulle visa sig minska 

därav. Däremot konstateras att de har en stark strävan om tillväxt på exportmark-

naden med en hårdare konkurrens och där de samtidigt är en liten aktör vid jämfö-

relse med flera konkurrenter. Konkurrensen för CoS är därför större vilket simultant 

ökar behovet av ett PMS för att bemästra denna exportexpansion. 

En dålig koll på marknadssituationen kring konkurrenter och potentiella såväl som 

befintliga kunder kan vara ett stort hinder för en effektiv implementering av ett PMS 

(Huang & Brown, 1999). Detta eftersom den differentiering och de strategier som ska 

leda till framgång i väldigt stor utsträckning bygger på kunskap om kunder, konkur-

renter och kulturer i vilka företaget ska verka. Därför blir detta en kritisk punkt, men 

som argumenterades för under föregående rubrik finns en skillnad vid jämförelse av 

den svenska marknaden och exportmarknaden, där CoS har god koll på den svenska 

men begränsad koll på övriga marknader. Detta innebär därför inget stort hinder, 

trots placeringen i tabellen, eftersom en god koll finns på den marknad som i dagslä-

get utgör den största delen av omsättningen. 

5.2.1 PRESTATIONSMÄTNINGSVERKTYG FÖR COS 

I referensramen presenteras fyra olika ramverk för PMS i SME, först och främst Hud-

son et al (2001a; 2001b) genom sin ”The Continuous Strategic Improvement (CSI) 
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Process for SMEs”, ”Quick Response Manufacturing (QRM)” av Hvolby & Thorsten-

son (2000), ”The Balanced Scorecard”, ett traditionellt BSc som ursprungligen ut-

formats för stora företag (Kaplan & Norton, 1996) kontra ”A circular methodology to 

design and implement a PMS in an SME” av Garengo & Biazzo (2012) genom BSc 

med små justeringar för just SME. 

THE CONTIUOUS STRATEGIC IMPROVEMENT PROCESS 

En användning av denna modell bygger på att företaget besitter de karaktäristiska 

drag som SME vanligen uppvisar, huvudsakligen knappa resurser och att bibehålla 

den höga flexibilitet som denna företagsstorlek innehar (Hudson et al, 2001b). Ge-

nom vår analys av marknadens karaktärsdrag och CoS egna särdrag framkommer 

dock att behovet av flexibilitet är mindre i detta fall än för ett typiskt SME. Detta ef-

tersom de existerar på en stabil marknad med ett någorlunda kontinuerligt behov. En 

användning av denna modell simplifierar verksamheten och bortser från orsak- ver-

kansamband samt att olika delar samverkar till framgång. Vad gäller karaktärsdraget 

om knappa resurser påpekas dessutom att CoS lyckats hålla en stadig vinsttillväxt 

trots investeringar i både dotterbolag och nya IT-system. Vidare spenderas en ansen-

lig summa på personalens trivsel och välmående. Med allt för knappa resurser skulle 

detta inte vara möjligt, varpå behovet av en så pass enkel modell som CSI minskar. 

Troligen är denna modell fullt fungerande i de fall det föreligger brist av resurser för 

att skapa mer balanserade modeller, men i detta fall, då resurser finns att tillgå, 

minskar som sagt modellens nytta. De exempel som Smith och Smith (2007) framför, 

baserade på Hudsons et al (2001b) modell, skiljer sig i detta fall från CoS situation. 

Dessa företag hade både en sjunkande orderstock och genom det även knappa eko-

nomiska resurser emedan CoS har en kraftig expansion och därför motsatt exempel-

företagen betydligt större finansiella resurser. Modellens lämplighet kommer av att 

den enligt Hudson (2000) bibehåller den flexibilitet som SME kännetecknas av 

(Ghobadian & Gellear, 1997). Behovet av en maximal flexibilitet kan sägas vara 

mindre i CoS fall eftersom deras marknad har identifierats som stabil med en relativt 

låg förändringstakt. Rampho (2011) drog slutsatsen, genom det autentiska fallet SAQ 

Company Limited, att risken för en misslyckad implementering av ett BSc är lägre i 
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de fall företag befinner sig på en stabil marknad och mer långsiktigt gångbara strate-

gier kan därmed antas. 

QUICK RESPONSE MANUFACTURING 

Likt föregående modell syftar QRM till att simplifiera och därigenom ge en resurssnål 

prestationsmätning. Modellen är specialiserad för små, tillverkande företag, där ut-

gångspunkt tas i att skapa ett så enkelt och billigt system som möjligt, där ledtid ses 

som nyckeln till framgång då tiden till kund blivit allt viktigare (Hvolby & Thorsten-

son, 2000). Författarna framhåller även att det är särskilt passande för SME som till-

lämpar en strategi om kundspecifika produkter eller orderproduktion. Med tanke på 

CoS strategi om kundorderstyrd produktion skulle denna modell därför vara pas-

sande. I detta fall skapas dock ett explicit fokus på ledtid snarare än att främja en 

helhet och se till hur företag profilerar sig på marknaden. Ett så stort fokus på tiden 

till kund kan i CoS fall hämma företagets kvalitetsprofil, då resurser läggs på tidsre-

ducering snarare än kvalitetsförbättringar. Modellen kan således vara en bra början 

för små företag utan god tillgång till varken finansiella eller tidsmässiga resurser, men 

genom konstaterandet att CoS har en stark tillväxt och inte allt för knappa resurser 

kan slutsatsen dras att de har möjlighet till mer avancerad prestationsmätning för att 

greppa helheten. 

THE BALANCED SCORECARD 

Tillämpning av strategiska PMS likt BSc fokuserar på att beskriva helheten (se ex. 

Kaplan & Norton, 1996; Merchant & Van der Stede, 2007; Peng et al. 2008). Detta 

till skillnad från tidigare nämnda modeller som förespråkar mindre komplexitet för 

att lättare fokusera de knappa resurserna samt förenkla uppföljning och styrning. De 

karaktärsdrag som Cocca och Alberti (2010) (Tabell 3, se sida 25) lyfter fram för en 

lyckad implementering av PMS i SME kännetecknas däremot av strategiska PMS, 

bland annat att de beaktar samtliga intressenter, balanserat mellan internt och externt, 

finansiellt och icke-finansiellt samt identifiering av orsak- verkansamband. Dessa 

författare ger dock endast uttryck för vad som bör uppmärksammas vid framtagning 

av PMS för SME utan att ge ett klart ramverk för utformning, men då tabellen bygger 

på ”best practices” kan dess punkter vara relevanta vid utformning av ett PMS. De 
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flesta av punkterna inkluderas dessutom genom användning av BSc, vilket ger en 

relevans för tillämpningen av detta ramverk i de fall tillräckliga resurser finns att 

tillgå. 

A CIRCULAR METHODOLOGY 

Garengo och Biazzo (2012) fokuserar också på BSc men ger här en ny infallsvinkel 

vid framtagningsprocessen av ett sådant för SME genom en cirkulär loop och 

en ”bottom-up” approach. ”Bottom-up” tar i detta fall en utgångspunkt närmare pro-

cessen för vilken strategin ska gälla, vilket underlättas av det okomplicerade ledar-

skap och den låga hierarki som identifierats inom CoS (Coda & Mollona, 2006). 

Ägarna som idag har god inblick i verksamheten kan dra fördel av den närhet som 

ges till strategiimplementeringen för att på så vis kunna utvärdera implementerade 

strategier och om behov finns även omformulera ineffektiva strategier i förbättrings-

syfte. Samtidigt är CoS ett så pass litet företag som ännu inte har några formulerade 

strategier och därför ger Garengo och Biazzos (2012) cirkulära loop möjlighet att 

integrera underliggande strategier som är inarbetade i företagets dagliga arbete för att 

sedan utveckla dessa. En koppling kan göras till det balanserade styrkortets imple-

mentering i det autentiska fallet SAQ Company Limited, vilka mötte problem i det 

löpande arbetet eftersom de ständigt tvingades till förändrade strategier, varpå styr-

kortet tappade sin relevans och aktualitet (Rampho, 2011). Denna risk kan dock an-

ses otrolig för CoS då SAQ verkade inom elektronikbranschen, vilken kännetecknas 

av större fluktuationer än vad som identifierades avseende CoS marknad (Tabell 4).  

En annan starkt bidragande faktor till valet av ett BSc för CoS var avsaknaden av en 

riktigt stark strategisk planering (Tabell 4). Enligt McAdam (2000) är nämligen en 

fördel med just BSc dess stringens mellan strategi och operationella processer samti-

digt som Andersen et al (2001) framhåller att en mer effektiv strategisk styrning är 

den största vinsten med BSc i SME. Även i det autentiska fallet Futura Industries po-

ängteras att deras BSc har inneburit ett fokus på nyckelindikatorer som leder till 

framgång och att det visat sig fungera tillfredställande för majoriteten av de studerade 

företagen (Gumbus & Lussier, 2006). 
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Även om ett klassiskt BSc kännetecknas av en ”top-down” approach förespråkas att 

anställda involveras vid framtagning av styrkortet, vilket därmed kan sägas innefatta 

inslag av ”bottom-up”. På motsvarande sätt tar den cirkulära loopen utgångspunkt i 

en ”bottom-up” approach men där styrkortet modifieras uppifrån för att fånga hel-

heten. Därför kan även den cirkulära loopen sägas innefatta en viss grad av ”top-

down” approach. Detta resonemang visar att det inte är fråga om några diametrala 

motsättningar utan skillnaden ligger i vilken utgångspunkt som tas vid framtagningen. 

Genom att identifiera underliggande vision och strategier samt studera hur företaget i 

dagsläget agerar tror vi således att mindre resurskrävande åtgärder behöver vidtas 

eftersom styrkortet byggs utifrån nuvarande agerande.  

5.3 NUVARANDE KONTROLL 
I nuläget innefattas CoS prestationsmätning av måtten leveransprecision, ärendepre-

cision, antal kundbesök, sjukfrånvaro, telefonkötid, vinstmarginal, soliditet och likvi-

ditet. Genom leverans- och ärendeprecision indikeras en strategi av att hålla vad 

som utlovas, att bygga ett förtroende. Telefonkötid ger i sin tur en underliggande stra-

tegi om snabb och bra kundservice och där antal kundbesök visar en ambition om 

att komma kunden nära och tillika ge en ingående service. Samtidigt är sjukfrånva-

ron, som mäts både individuellt och kollektivt, ett tecken på att företaget ser till och 

värdesätter de anställdas välmående. Slutligen ser vi företagets finansiella mått som 

klassiska ekonomiska nyckeltal, vilka kan påvisa företagets lönsamhet och välfärd.  

Dessa befintliga måtts syften kan också tolkas in som underliggande strategier då de 

varken har någon klart formulerad vision, mål eller strategier. Genom intervjuer med 

företagets anställda visas dock att samtliga har en snarlik uppfattning av dessa, trots 

att det råder en delad mening i hur väl dessa har blivit förmedlade. Vi tror att denna 

samstämmighet byggts utifrån en företagskultur, det vill säga att alla genom kulturen 

fått en relativ konsensus för hur företaget jobbar, utan att detta har kommit i klara 

definitioner från ledningen.  

Det respondenterna gemensamt upplevde som företagets vision var en fortsatt stark 

tillväxt, men vad som räknas som en stark tillväxt var dock oklart. Samtidigt var det 

oklart på vilket sätt företaget ämnar uppnå denna tillväxt. Flera respondenter, där-



ANALYS 
 

 69  

ibland studiens huvudrespondent (COO), påpekade dock att förtaget strävar efter en 

expansion genom export, vilket därmed upplevs som en underliggande vision. Vi ser 

dock behov av en mer tydligt formulerad vision som kan förmedlas och förstås av 

organisationen då inte alla var fullt samstämmiga i denna fråga. Visionen kan för-

slagsvis formuleras som,  

”Care of Sweden skall vara en ledande leverantör av madrasser 

och vårdande produkter för kunder som prioriterar kvalitet, funkt-

ionalitet och driftssäkerhet på alla marknader där behov finns”  

Underförstått är det just denna vision som existerar i företaget men genom att ha en 

tydligt formulerad vision kan den enklare kommuniceras till de anställda och inte 

minst användas för att integrera nyanställda på ett snabbt och bra sätt.  

5.4 UTFORMNING AV BALANSERAT STYRKORT 
5.4.1 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER 

En vision syftar till långsiktigt agerande på marknaden, där strategiformulering defi-

nierar det långsiktiga arbetet för hur företaget ska nå sin idealbild (Gimbert et al, 

2010). Då vi för CoS bygger ett BSc delar vi upp strategierna utefter respektive per-

spektiv i syfte att tydliggöra delarnas roll för verksamheten samtidigt som vi, likt vad 

Thomas et al (2009) framhåller, vill få dessa kommunikativa på ett sätt som får hela 

organisationen att sträva åt samma håll. Strategierna14 delas i sin tur in i huvud- och 

delstrategier med intentionen att förtydliga strategiernas nivå likväl som att mått en-

klare kan härledas till respektive strategi.  

5.4.1.1 FINANSIELLA PERSPEKTIVET 

CoS har en underliggande vision, vilken vi formulerar som; ”Care of Sweden skall 

vara en ledande leverantör av madrasser och vårdande produkter för kunder som 

prioriterar kvalitet, funktionalitet och driftssäkerhet på alla marknader där behov 

finns”. I syfte att nå ut till alla de marknader där behovs finns krävs en expansion. 

Detta utgör den långsiktiga horisonten och är samtidigt den utmaning som företaget 

ställs inför. Eftersom företaget i dagsläget estimerar marknadsandelarna för den 

                                                
14 Huvudstrategier skrivs som fetstilt kursiva, delstrategier som kursiva 
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svenska marknaden till omkring 50 procent ses en ökad export utgöra den viktigaste 

rollen för en önskvärd tillväxt. Den svenska marknaden kommer givetvis bearbetas 

för att vinna fler marknadsandelar, men exportmarknaden innebär samtidigt större 

expansionsmöjligheter. Med tanke på att CoS erbjuder specialanpassade produkter 

till en specifik bransch, vilken inte ses som en tillväxtmarknad, innebär den svenska 

marknaden starka begränsningar. 

Samtidigt bygger ett effektivt företagande på förhållandet mellan resursåtgång och 

vinst, där en ökad faktisk vinst (monetärt) genom en ökad omsättning även ökar ris-

ken. Denna risk är förknippad med de investeringar och ytterligare resurser som 

krävs, exempelvis högre lokalhyror efter expansion, låneräntor samt kapitalbindning. 

En högre faktisk vinst kan även åstadkommas genom en ökad vinstmarginal och i en 

sådan situation förblir risken densamma. Av denna anledning placeras en ökad 

vinstmarginal som en delstrategi. Vinstmarginalen ökas, antingen genom att minska 

kostnaderna givet samma omsättning alternativt genom omsättningstillväxt givet 

samma kostnader. Samtidigt har CoS ett stort fokus på kvalitet och en strategi om 

ökad omsättning genom kvalitetsprofilering där strategin om lägre kostnad givet 

samma kvalitet kontrolleras genom måtten. 

För att öka värdet för kunder, vars preferenser är kvalitet, funktionalitet och driftssä-

kerhet framför pris, krävs kvalitetsfokus men minst lika viktigt för att överträffa kon-

kurrenter med samma fokus är att samtidigt lägga vikt vid kostnadsreducering givet 

samma kvalitet, varpå förhållandet kostnad/kvalitet antas som en underordnad stra-

tegi. 

5.4.1.2 KUNDPERSPEKTIVET 
Det är just fokus på kvalitet som ska ligga till grund för en ökad kundnöjdhet och 

därmed omsättning, där den erbjudna kvaliteten, förutom exceptionella produkter, 

ges genom en utomordentlig kundservice. Här använder CoS snabbhet och flexibili-

tet som ledord. För att upprätthålla ledordet snabbhet bör de fokusera på korta ledti-

der, vilket kan uppnås genom färdigvarulager eller snabba genomloppstider. Färdig-

varulager är dock inte helt i linje med den flexibilitet som CoS eftersträvar genom 

skräddarsydda lösningar avseende produkternas storlek och funktion utan fokus läggs 

således på snabba genomloppstider.  
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En ökad omsättning och tillväxt måste samtidigt byggas utifrån någon form av mark-

nadsföring för att utöka vetskapen om CoS samt dess produkter och tjänster. För att 

upprätthålla CoS mål om flexibilitet krävs till syvende och sist att kunden involveras 

varpå en ökad kundnärhet prioriteras. Detta bör ske genom frekventa kundbesök i 

syfte att insamla synpunkter för produktutveckling samt att utbilda kunder om opti-

mal produktanvändning, till exempel hur trycksår förebyggs och senare behandlas 

med företagets produkter. 

5.4.1.3 INTERNA PERSPEKTIVET 

Att skapa kundvärde genom korta ledtider förutsätter ett internt fokus på effektiva 

processer avseende såväl produkter som material och information, tillsammans med 

en ökad produktionseffektivitet. Ett erbjudande av skräddarsydda lösningar ställer 

andra krav på snabbhet och det genom fokus en ökad flexibilitet i produktutveckling-

en. Samtidigt förutsätter kravet på hög kvalitet att kontinuerliga kvalitetskontroller 

hålls men fokus på kvalitet måste genomsyra genomförande av varje aktivitet genom 

hela flödet. Kvaliteten ska dock vara uppfylld efter genomförandet av samtliga aktivi-

teter, kvalitetskontrollen är endast en kontrollfunktion som indikerar resultatet av 

företagets samtliga processer.  

CoS profilering som ett miljömedvetet företag förutsätter miljöeffektivisering i samt-

liga interna processer och en vetskap hos personalen om hur aktiviteters miljöpåver-

kan kan minimeras. Exempelvis bör ett fullt utnyttjande av material beaktas i varje 

produktionsmoment för att minska spill såväl som att användningen av förpack-

ningsmaterial i form av kartong och plast bör ske med en resurssparande tonvikt. Till 

detta kommer givetvis också andra typer av resursslöseri som energiförbrukning vid 

produktion och övriga avdelningar. Säljarnas ruttplanering och därmed drivmedels-

förbrukning är här en viktig del till hur företaget bidrar till en renare miljö samtidigt 

som kostnader kan hållas nere för att upprätthålla en låg kostnad givet samma kvali-

tet. 

Även om stora resurser läggs på framtagning av kvalitetsprodukter kommer inte re-

klamationer helt kunna elimineras. I dessa fall är en god kundservice väldigt viktigt 

tillsammans med serviceärenden förknippade med CoS uthyrningssystem. Här är 

kundens upplevelse inte enbart förknippad med ett trevligt bemötande utan även 
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hanteringstiden spelar en viktig roll varpå en strategi om snabb ärendehantering är 

betydelsefull för CoS, vilken även kan ses vara starkt kopplad till strategin om effek-

tiva processer. Eftersom ärenden ofta involverar mer än en person eller en avdelning 

blir den interna kommunikationen vital, för såväl kvalitet, snabbhet som flexibilitet. 

För oavsett vad som ska avhandlas, vilken aktivitet eller process som ska utföras, så 

krävs en fungerande internkommunikation som stödjer kvalitetsskapandet och för-

hindrar fel.   

5.4.1.4 FRAMTIDSPERSPEKTIVET 
I studiens upplägg presenterades CoS upplevelse om en bristfällig internkommunikat-

ion där ärenden tenderade att falla mellan stolarna. Genom intervjuer med persona-

len framkom senare att införskaffandet av CRM-systemet LIME och införande av ut-

bildningar i systemet har lett till en minskad risk för att ärenden missas eller försenas. 

En förbättrad internkommunikation har således åstadkommits genom att informat-

ionsdelning i stor utsträckning sker via systemet. Dock bör en stor vikt läggas vid att 

bygga och underhålla en företagskultur som ligger i linje med företagets motiv. För 

CoS innebär detta att lägga en grund för hur kommunikationen bör ske både internt 

och externt. I många fall handlar det om en inställning hos de anställda samt riktlin-

jer för vad som ska prioriteras. Likt påpekande från en respondent kan behandling av 

reklamationer och service behöva prioriteras framför produktion, då en god kundser-

vice lockar nya kunder. För att lyckas omsätta företagskulturen till handling måste 

därför personal som kan identifiera sig med och arbeta utefter CoS kultur rekryteras. 

Eftersom CoS lägger stor vikt vid att rätt personal anställs samtidigt som internrekry-

tering i stor utsträckning tillämpas känns det viktigt att utrymme ges för anställdas 

egna mål. Detta skulle kunna yttra sig genom att varje anställd, tillsammans med 

överordnad chef, sammanställer en individuell karriärplan där den anställde får dela 

med sig om sina framtidsutsikter. På så sätt kan företaget sätta in resurser i ett tidigt 

skede för att utbilda och med fördel tillvarata personliga drivkrafter. Det handlar så-

ledes inte om att alla måste ha en detaljerad karriärplan utan att möjlighet ska ges. 

CoS har utarbetat en kultur genom sina tre värdeord, ”Kunskap, glädje och omtanke”, 

vilka använts till dags dato för att ingjuta en vi-känsla hos de anställda. Tillsammans 

med aktiviteter utanför arbetstid innebär detta en ökad personaltrivsel vilket av-
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speglas i hur villig personalen är att agera för företagets bästa. I linje med att hålla en 

god service gentemot kund och samtidigt erbjuda kvalitativa produkter krävs en strä-

van mot ökad kompetens genom kontinuerlig kompetensutveckling för de anställda, 

där exempelvis säljare och kundtjänst bör ha vetskap om de senaste testresultaten 

och funktioner hos nya produkter. Likaså behöver personal vid produktion kunskap 

om produkternas konstruktion och vad som är extra viktigt för att upprätthålla kvali-

teten för dessa.  

Både företagskulturen och en ökad kompetens är viktiga byggstenar för ett ökat del-

tagande som avspeglas i en smart produktutveckling. Kunskap om produktegen-

skaper och tillverkning ger produktionsanställda en större chans att hitta sätt att för-

bättra produkterna eller produktionsförloppet. Samtidigt är produktutvecklares kom-

petens och förståelse för produktionen viktig för att åstadkomma en smartare pro-

duktutveckling och därmed mer produktionseffektiva konstruktioner, vilket kan yttras 

genom att tillämpa bra komponentlösningar som minimerar antalet komponenter. 

Projekt är ett annat sätt att öka deltagande och engagemang bland de anställda, vil-

ket CoS till viss del praktiserar i dagsläget genom att engagera personal i utveckl-

ingsprojekt, Lime (limepoliser) och kundvårdsprojekt (personliga hälsningar, rekla-

mationschecklista). Personalen uppmanas samtidigt att löpande vara öppna med sina 

tankar och förbättringsförslag samt nya projektidéer. 

I syfte att illustrera dessa strategier och delstrategier presenteras modell 7 som place-

rar det finansiella perspektivet överst eftersom vinstdrivande företag existerar för att i 

slutändan tillgodose ägarnas finansiella krav. För att uppnå detta måste även övriga 

intressenters behov tillfredsställas (Anthony & Govindarajan, 2007; Friedman & Mi-

les, 2006). Det finansiella perspektivet blir således det slutgiltiga resultatet av företa-

gets samtliga prestationer emedan övriga perspektiv beskriver stegen i strävan mot de 

finansiella målen och företagets vision. 
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MODELL 7: STRATEGIFORMULERING
(Egen utformning)
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Ökad vinstmarginal

Kostnad/kvalitet

Omsättningstillväxt

Snabbhet Kvalitet Utökad vetskap CoS Kundservice

Effektiva processer Miljöeffektivitet Kvalitetskontroll

Korta ledtider Ökad kundnärhet Skräddarsydda lösningar

Ökad produktions-
effektivitet

Ökad flexibilitet i
produktutvecklingSnabb 

ärendehantering

Rätt personal Ökad personaltrivsel
Smart 

produktutveckling

Komponentlösningar

Ökad export

Intern kommunikation

Påverka företagskultur

Ökad kompetens Karriärplaner Ökat deltagande

Projekt

Kundnöjdhet

Expansion

“Care of Sweden skall vara en ledande leverantör av madrasser och vårdande produkter för kunder 
som prioriterar kvalitet, funktionalitet och driftsäkerhet på alla marknader där behov finns”
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5.4.2 STRATEGISKA PRESTATIONSMÅTT 

De mått som identifierats hos CoS har visat sig sakna en balans då samtliga mått vi-

sar resultat av mer övergripande karaktär. Mått som indikerar hur dessa resultat kan 

uppnås är däremot utelämnade samtidigt som fokus enbart ligger på interna faktorer 

med en avsaknad av externa mått. Vid framtagning av mått extemporerade vi därför 

fritt kring möjliga prestationsmått, både interna och externa resultat- och drivarmått. 

Hänsyn togs även till idéer hos de anställda om vad är i behov av mätning. Genom 

detta steg fick vi fram 89 olika mått. Därifrån kontrollerades måttens relevans för fall-

företaget, det vill säga i vilken mån de är kopplade till företagets strategier, underlig-

gande såväl som uttalade (Likierman, 1993), samtidigt som de stämdes av gentemot 

Cocca och Albertis (2010) uppställning avseende bra prestationsmått för SME (Tabell 

3). De som inte uppfyllde dessa kriterier sållades bort. Kvarvarande mått (67 stycken) 

presenteras i tabell 5 och diskuteras nedan. Diskussionen förs för vilka mått15 som 

bäst beskriver de framtagna huvud- respektive delstrategierna som presenterades i 

modell 7. 

                                                
15 Valda mått skrivs som fetstilt kursiva, bortvalda mått som kursiva  



PMS FÖR SME 

 76 

 

 

5.4.2.1 FINANSIELLT (EXPANSION) 
En expansion kan indikeras genom att mäta omsättningstillväxt där denna påvisar 

hur mycket CoS omsättning ökar procentuellt sett utifrån föregående mätperiod. 

Samtidigt visar måttet ökad vinstmarginal kostnaden givet samma kvalitet där inspa-

rade resurser kan återinvesteras i en fortsatt expansion. Alternativ hade varit att se på 

omsättning, vinsttillväxt och omsättningshastighet, där omsättning inte lika väl be-

skriver förändring utan uttrycks i definitiva tal. Vinsttillväxt visar samma tillväxttakt 

som omsättningstillväxten givet samma vinstmarginal, därför blir detta mått blir inak-

tuellt efter val av omsättningstillväxt och ökad vinstmarginal. Kapitalomsättningshas-

tigheten är ett bra mått men får en större inverkan hos företag med mer knappa re-

TABELL 5: EXTEMPORERADE MÅTT
(Egen utformning)
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surser och är samtidigt viktigare vid lagerstyrd produktion snarare än orderstyrd, vil-

ket är fallet för CoS Dessutom framfördes måttet omsättningstillväxt SE/EXP, vilket 

visar tillväxten på exportmarknaden men där den samtidigt bortser från helheten på 

samma sätt som omsättningstillväxten. Ett alternativ hade varit att ha måttet som 

komplement, men då fokus behöver riktas krävs en minimering av antalet mått. 

Måttet vinst/anställd väljs bort då det är nära kopplat till valt mått om ökad vinstmar-

ginal och samtidigt säger mindre om kostnaden givet samma kvalitet. Att mäta åter-

investeringsgrad ger viktiga svar på hur expansionen är möjlig finansiellt sett, men är 

samtidigt viktigare när styrningen är separerad från ägandet. Företaget bör däremot 

mäta och följa upp omsättning/anställd, vilket ofta används för benchmarking 

gentemot konkurrenter och indikerar hur effektivt företaget expanderar och med 

vilka resurser. Måttet visar också till vilken grad kvaliteten kan upprätthållas i förhål-

lande till vad denna kostar att åstadkomma och kan på så vis ge en hint om fler eller 

färre anställda krävs för fortsatt framgång.  

5.4.2.2 KUND (KUNDNÖJDHET) 

Att mäta kundnöjdhet är svårt då tillfredställelsen kan utläsas på många olika sätt. De 

mått som väljs inom kundperspektivet mäter visserligen inte de övergripande resulta-

ten, men visar dock hur CoS kan uppnå en högre kundnöjdhet. Ett alternativ till mät-

ning kan vara att sammanställa en inte alltför omfattande webbenkät/pappersenkät16 

kopplad till ett incitament i syfte att öka svarsfrekvensen. På så sätt kan information 

om kundernas uppfattning samlas in och analyseras för en förbättrad kundnöjdhet. 

I syfte att se till expansionsstrategin ses också måtten andelen nya kontra gamla kun-

der samt besök/Åf utanför SE beskriva hur denna expansion kan uppnås. Det första 

visar antalet nya intäktskällor och det andra hänför till strategin om att hålla ett kvali-

tetsfokus, där frekvent besökta återförsäljare erhåller försäljningsargumentation och 

stimulerar en ökad försäljning. Eftersom expansion till stor del ses inom export och 

att företaget vinner många nya kunder genom upphandlingar ger måttet andel vunna 

upphandlingar, en god indikation på företagets förmåga till förhandling och hur de 

genom upphandlingar kan öka omsättningen och därmed expansionen. För att åter-

koppla till det sistnämnda måttet ses marknadsföringskostnad utanför SE som mindre 
                                                
16 Förslag på kundenkät presenteras i studiens appendix. 
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relevant med tanke på branschen. Vår uppfattning är att CoS skulle nå slutkunden på 

exportmarknaden bättre genom att på plats demonstrera produkter och utbilda åter-

försäljare snarare än att trycka ut sitt budskap genom exempelvis annonsering. Måttet 

antal Åf-besök utanför SE ger i sin tur enbart en bild av hur många som besöks och 

analyserar inte hur effektivt CoS stimulerar en ökad försäljning samtidigt som måttet 

kundrekrytering/säljare visar säljarnas effektivitet snarare än företagets expansion. Att 

mäta antal madrasser/depå indikerar tillgängligheten kontra kostnad/kvalitet, men 

skulle kunna ge en skev bild då försäljning likväl som behov kan skilja sig geografiskt. 

I dagsläget mäter CoS leveransprecision vilket påvisar till vilken grad de levererar 

inom utlovad leveranstid och fungerar samtidigt som en sporre för de anställda. På 

samma sätt mäts ärendeprecision som istället indikerar hur väl CoS hanterar kund-

ärenden i tid och i vilken mån de håller vad de lovar. Både dessa mått kan härledas 

till framtagna strategier genom snabbhet och kundservice och uteslutande av dessa 

är därför inte aktuellt.  

Till hanteringen av ärenden och order hör också måtten respons på brådskande or-

der, respons på brådskande ärenden samt svarstid i telefon. Mätning av respons kan 

ge en god insyn i hur snabbt ärendena hanteras och hur kundnöjdhet eftersträvas 

men oavsett om det gäller order eller ärenden har dessa mått en svår informationsin-

samlingsprocess och kräver troligen mer administration och kostnader än den nytta 

de ger. Eftersom måttet för svarstid i telefon mäts idag samtidigt som det kunnat kon-

stateras att det inte råder några problem i detta avseende, lämnas beslutet om inte-

grering av detta till framtiden då inverkan på expansionsstrategin ses som liten. 

Det är viktigt att CoS dygnetruntservice för de elva depåerna fungerar i akutfall då de 

snabbt ska förse en vårdinrättning med rätt produkter. Med måttet OTD från depå till 

kund (Order to Delivery) ges en klar indikation om Bring lyckas hålla den tvåtimmars 

tidsfrist som utlovas till kund, men det är samtidigt inte något som identifierats vara 

avhängigt uppsatta strategier, varpå måttet väljs bort för att öka fokus till nyckelpro-

cesser. 

Oavsett hur effektiva företag är krävs kvalitetskontroller som minimerar riskerna för 

att kunden ska uppdaga produktionsfel före företaget. Måttet antal upptäckta fel i 

kvalitetskontroller säger något om hur noggrant produktionen utförs, men samtidigt 
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har CoS ett kvalitetsfokus som ska genomsyra allt de gör, varpå fel vid kvalitetskon-

troller torde vara relativt sällsynt. Därav känns måttet mindre viktigt i nuläget. Skulle 

det däremot uppdagas att fler och fler fel uppstår kan detta mått sättas in fast mer 

inriktat per produkt för att hitta källan till det uppdagade problemet. 

Viktigt för att hålla en hög kvalitetsnivå är samtidigt att följa vilka delar av verksam-

heten och framförallt produkter som är i behov av förbättring. Måtten Antal reklamat-

ioner/antalet order samt antal reklamationer/kund visar hur många order som berörs 

av reklamation respektive vilka kunder som oftast drabbas av reklamationer. Båda 

dessa kan vara en indikation på kundnöjdheten men visar samtidigt inte hur ofta kva-

liteten brister, vilket däremot uppnås genom det valda måttet antal reklamation-

er/antal madrasser. 

Måttet ø antal besök/kund blir mer rättvisande än CoS nuvarande mått om antal 

kundbesök, vilket inte tar hänsyn till antalet kunder som besöks och därför utelämnar 

indikationer på kundnärhet och god service. Vi anser att valt mått på ett bättre sätt 

inkluderar strategierna om kundnärhet och god service. Ett annat mått av denna typ 

som också styrker en potentiell omsättningsökning och merförsäljning är ø antal ut-

bildningstillfällen/kund, där vi tror att CoS tjänar på att utbilda kunder i användning 

av deras produkter för att utöka vetskapen och erbjuda en helhetslösning. 

Eftersom kundanpassningen av produkter oftast sker i form av måttanpassning, vilket 

är en relativt okomplicerad process för CoS, blir måtten otillfredsställda kundönske-

mål/totalt antal kundönskemål samt flexibilitet i kundönskemål mindre viktiga att 

mäta. Dock hade det varit intressant att notera de tillfällen då de inte kan tillgodose 

behov för att senare söka orsaken till detta. Det skulle exempelvis kunna bero på 

brister i maskinpark eller att nya och dyra komponenter krävs som drastiskt ökar pri-

serna för kunden. I dessa fall skulle möjligen en outsourcing vara ett bättre alternativ 

för att därigenom ändock tillgodose kundens behov.  

I syfte att öka vetskapen om CoS på marknaden krävs marknadsföring, men att följa 

upp detta genom måttet marknadsföringskostnad säger litet om det inte härleds till 

hur omsättningen förändras under samma period. Samtidigt skulle ett sådant mått 

vara svårt att utläsa korrekt då hänsyn inte kan tas till mun-till-mun marknadsföring 
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och andra kostnadsfria forum. I CoS fall ges en ökad vetskap snarare genom att fin-

nas på plats. Att mäta företagets image skulle kunna visa hur kunder upplever CoS, 

det vill säga vilket intryck företaget gör på kunder och sin omgivning genom sitt 

starka miljö- och kvalitetsfokus, men är samtidigt svårt att mäta. Mätning av mark-

nadsandel visar, på ett bättre sätt än de två tidigare nämnda, i vilken utsträckning 

den stora massan väljer CoS och beskriver därför hur expansionen sker. Ett alternativ 

kan vara att dela upp måttet för den svenska marknaden, globalt eller för ett visst 

land i vilket en expansion planeras, detta se hur effektivt expansionsplanerna reali-

seras. 

5.4.2.3 INTERNT (INTERN EFFEKTIVITET) 
Förutom mått som mäter företagets externa effektivitet genom kundperspektivet är 

mått för intern effektivitet minst lika viktiga, eftersom dessa ackumulerar den externa 

effektiviteten.  

Att tillgodose kundens behov har en central roll i CoS strategier. Framförallt kan 

ärenden såsom reklamationer och service ibland vara viktigare än produktionen, 

varpå måttet ärendeavvikelse valdes eftersom det ger möjlighet till förändring och 

förbättring i hanteringsrutinen och kan fungera som ett stödjande mått gentemot 

ärendeprecisionen, då denna inte visar hur effektiva de kan vara. Samma resone-

mang gäller för leveransprecisionen som inte säger mycket i de fall merparten av 

konkurrenterna har en kortare leveranstid, vilket har konstaterats genom rundring-

ning bland de främsta konkurrenterna. De två största producerar, tillskillnad från CoS, 

mot lager vilket medför att leveranser av deras madrasser når kunden en eller ett par 

dagar efter order. Detta indikerar att vår identifiering av CoS relativa koll på mark-

naden stämmer, det vill säga att den information som delgavs oss visade sig vara 

föråldrad och därmed även CoS koll på marknaden begränsad. För att öka konkur-

renskraften genom kortare leveranser ser vi därmed en mätning av leveransavvikelse 

som en möjlighet att få information för en förbättrad leveransförmåga och se om de 

levererar före eller efter utsatt tid. Samtidigt kan urskiljas om olika produkter kan le-

vereras snabbare än andra för att därmed kunna erbjuda kunderna en kortare leve-

ranstid för dessa. Måttet indikerar också hur effektiva de är och kan vara. Eftersom 

majoriteten av företagets order kan vara förhållandevis små tenderar dock en ensidig 
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mätning av leveransavvikelsen att ge en missvisande bild, varpå leveransprecisionen 

kan ge ett bra komplement. Om vi inte identifierat konkurrenternas nya leveranstid 

kunde detta gett ett sämre PMS eftersom det grundats i felaktiga antaganden om 

marknadssituationen (Huang & Brown, 1999). Även måttet andel restnoterade kom-

ponenter kan i detta fall underlätta en bibehållen snabbhet genom att indikera behov 

av att sätta större press på leverantörerna, då order blir senarelagda genom att kom-

ponenter saknas i lager. Ett snarlikt mått som föreslogs var andelen order väntande 

p.g.a. restnotering, vilket valdes bort eftersom detta blir mer relevant i ett senare 

skede om problematik kring restnoterade komponenter uppdagas. 

Cykeltider för olika produkter identifierades i detta fall vara ett mer aktivitetsinriktat 

mått än övergripande, vilket gör det mindre intressant för ett BSc. Eftersom CoS pro-

ducerar utifrån kundorder genom en monteringsfas snarare än en produktionsfas där 

standardkomponenter kan monteras till flertalet produkter blir även måttet total cy-

keltid SC irrelevant att mäta. Detta eftersom hela SC inte blir involverad för respek-

tive kundorder. På samma sätt lämpas måttet omställningstider bättre för företag som 

tillverkar många mindre komponenter, tillsammans med det faktum att CoS maskiner 

endast kräver okomplicerade omställningar mellan olika produktvarianter. Eftersom 

vi identifierat leveransprecision och leveransavvikelse som viktiga mått för CoS stra-

tegi om snabbhet blir även tidsåtgång för produktionsprocesserna viktigt då detta 

driver resultatet för både leveransprecisionen och leveransavvikelsen. Däremot ser vi 

att mätning av dessa resultatmått för produktionen är det naturliga första steget. En 

nedbrytning till drivarmått i form av tidsåtgång för de olika produktionsprocesserna 

eller dylikt kan bli aktuellt att införa om företaget ser att dessa resultatmått behöver 

förbättras. På så sätt kan ”flaskhalsar” identifieras, det vill säga vilka processer som 

har störst tidsanspråk. 

Måttet ø orderledtid beskriver nästintill samma sak som leveransavvikelsen men där 

leveransavvikelsen är bättre då den säkerställer att CoS håller vad de lovar. Även ø 

produktionsvolym/dag ger en fingervisning för strävan mot effektivare genomloppsti-

der genom snabbhet och effektiv produktion. Detta mått skulle kunna mätas under 

en kortare period för att urskönja fluktuationer men väljs bort på grundval av att fo-
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kus ligger på kvalitet och inte kvantitet, där ett alltför stort fokus på produktionseffek-

tiviteten kan hämma kvalitetsutvecklingen.  

Eftersom produktutveckling oftast sker för standardsortimentet skulle måttet TTM 

produktutveckling innebära ett sätt för CoS att se på effektiviteten i produktutveckl-

ingen av nya och förbättrade produkter. Att fokusera på snabb utveckling bör dock 

inte få ett särskilt stort fokus inom prestationsmätningen, vilket beror på att kunder 

ser en mer långsiktig produktlivscykel vid jämförelse med till exempel ett elektronik-

företag där nya produkter ständigt efterfrågas. Vid upphandlingar gäller det samtidigt 

att prestera under tidspress och att kunna plocka fram de attribut som efterfrågas. 

Därav kan måttet produktutvecklingsdagar/utvecklingsprojekt för upphandling ses 

som ett uppföljande mått för utvecklingshastigheten. I dessa fall ligger dock upp-

handlarens intresse ofta i att få rätt produktattribut snarare än en snabb produktut-

veckling, även om det finns restriktioner om tidsramar i avtalen. Med detta som 

grund ser vi inte heller detta mått som fullständigt avgörande även om det har en viss 

inverkan.  

CoS kan genom måttet ø fyllnadsgrad för inköpsorder kontrollera hur effektivt 

materialplaneringen sker, vilket ligger i linje med företagets miljötänk tillsammans 

med ett fokus på kostnad givet samma kvalitet. Dock kan denna mätning inte fullt ut 

kontrolleras av CoS då flera olika speditörer anlitas och många av dessa har varor 

från flera kunder med i transporten. Mätning av detta ligger därför utanför CoS kon-

troll. Vad gäller måttet om leveranspålitliga leverantörer har CoS inget särskilt behov 

av punktliga leveranser då de tillämpar orderstyrd produktion istället för lagerstyrd 

med beställningspunktsystem. 

Flera diskussioner har tidigare förts kring internkommunikation. För en inre effektivi-

tet likväl som effektiva genomloppstider är det just den interna kommunikationen 

som utgör den stödjande faktorn, där vi tror att underhållande av denna kommer att 

spegla av sig i förbättringar av både strategierna och måtten. Vi tillskriver en förbätt-

rad intern kommunikation till påverkad företagskultur snarare än en mätning av 

dessa prestationer. 
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5.4.2.4 FRAMTID (PÅVERKA FÖRETAGSKULTUR) 
Vi tror att CoS en företagskultur skulle kunna påverkas och utvecklas än mer. Fram-

tidsperspektivets strategier och dess mått bör samtliga integreras i kulturen i syfte att 

skapa en än mer självklar grund för framtida innovation, lärande och tillväxt. Samti-

digt har strategin att rekrytera rätt personal en påverkande roll i flera olika riktningar. 

I syfte att se hur väl CoS strävar efter en god arbetsmiljö och en hög personaltrivsel 

har flertalet möjliga mått tagits fram. Eftersom de i dagsläget satsar stort på aktiviteter 

inom detta område har måtten kostnad personalnöjdhet/försäljningsökning, kostnad 

personalnöjdhet/sjukfrånvaro samt kostnad personalnöjdhet/leveransavvikelse lyfts 

fram med tanken att kunna följa upp hur väl dessa aktiviteter leder trivseln och om 

satsningen är rättmätig. Dock har konstaterats att det första måttet främst kan mätas 

för säljande personal medan det andra snarare avspeglar sig i produktionspersona-

lens prestationer. Att sätta kostnaden i relation till sjukfrånvaron är också missvi-

sande då det egentligen inte beskriver vad personalen tycker om att arbeta på CoS. 

Ett alternativ till dessa tre mått är en personalenkät17 med fokus på hur personalen 

upplever företaget och kulturen. Enkäten skulle kunna vara anonym och webbaserad 

för att öka deltagandet samtidigt som måttet kostnad personalnöjdhet/ø svar perso-

nalenkät skulle kunna tillämpas för att ge svar på hur nöjd personalen är med CoS 

som arbetsgivare. Detta mått är samtidigt ett finansiellt resultatmått som drivs utav 

strategierna om en ökad kompetens, karriärplaner och ett ökat deltagandet. Det indi-

kerar således på hur de ekonomiska satsningar som görs på personaltrivsel gynnar 

organisationen. Vidare föreslogs måttet kostnad (mental) träning/sjukfrånvaro som 

också konstaterades kunna ge en vilseledande bild av verkligheten då sjukfrånvaron 

kan bero på så mycket mer som inte tillgodoses genom träning, såväl fysisk som 

mental. Exempelvis kan den bero på arbetsbelastning eller familjeangelägenheter. 

Att engagera personalen i projekt är något som CoS lägger vikt vid redan idag, vilket 

ökar deltagande likväl som kunnandet bland de anställda. Genom att mäta antal 

projekt/ø antal anställda ges en klarare bild över hur många projekt de anställda 

involveras i. Detta borde också ingjutas i företagskulturen där anställda uppmanas att 

ta tag i och leda projekt för att kunna se deltagandet som ett resultatmått för de an-

                                                
17 Förslag på personalenkät presenteras i studiens appendix. 
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ställda. Det snarlika måttet antal projekt väljs bort då det inte tar hänsyn till antalet 

anställda. Ett annat bra mått är andelen genomförda förslag, vilket lyfts av Truss et al 

(2006) som starkt bidragande till ett ökat engagemang bland de anställda tillsam-

mans med en ökad kompetens genom en sådan företagskultur. Däremot ses måttet 

antal förbättringsförslag som mindre viktigt då detta skulle kunna ge upphov till en 

rivalitet bland de anställda på ett sätt som får kvaliteten i förslagen att förbises. Det 

känns därför bättre att påverka företagskulturen för att låta de anställda se hur deras 

förbättringsförslag ger en positiv påverkan. Även internutbildningar kan ses som vik-

tiga, men hur dessa sen har en inverkan på kompetensen är svårt att mäta, där det 

snarare återigen handlar om företagskulturen som bör innefattas av kompetenshö-

jande aktiviteter. Med denna argumentation väljs även måttet utbildning/anställd 

bort. 

Eftersom internrekryteringar ofta tillämpas känns måttet antal internrekrytering-

ar/antal nyanställda som passande då det indikerar förhöjd kompetens likväl som att 

rätt personal rekryteras. Måttet indikerar även om personal är villig att stanna kvar 

och utvecklas inom företaget, vilket också bör stödjas av företagskulturen och de 

individuella karriärplanerna. 

Genom att hålla nere antalet komponenter ges en lägre kapitalbindning, enklare 

prognoser, en mångsidighet och flexibilitet, varpå måttet antal komponenter känns 

betydelsefullt för CoS. Flexibiliteten indikerar även i vilken mån utvecklade kompo-

nenter verkligen blir flexibla och därmed kan tillämpas för flertalet nya produkter. 

Måttet andelen nya komponenter för nya/utvecklade produkter visar i sin tur mer 

exakt hur strategin kostnad/kvalitet uppfylls och hur en mer flexibel och smart pro-

duktutveckling kan eftersträvas. 

5.5 UTVÄRDERING AV VALDA MÅTT 
I föregående avsnitt valdes och utelämnades mått utifrån Cocca och Albertis (2010) 

kvalitetskrav på prestationsmått. Vi har löpande strävat efter att se kopplingar till så-

väl strategier som de operationella och strategiska målen för att undvika risken med 

en för dålig koppling till företagets strategier (Kaplan & Norton, 2001). Samtidigt har 

avvägningar gjorts huruvida måtten passar in i företagskulturen där vårt fokus legat 
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på att göra måtten klart definierade för att simplifiera förståelsen såväl som använd-

ningen.  

 

 

Kaplan och Norton (1996) hävdar att många företag använder både finansiella och 

icke-finansiella mått, däremot har få av dessa företag utvärderat huruvida de har en 

balans eller ej. I syfte att utvärdera denna balans har tabell 6 ställts upp där en utvär-

dering görs för hur måtten balanseras mellan finansiellt och icke-finansiellt. Dessu-

tom tas hänsyn till Cocca och Albertis (2010) kvalitetskrav för ett väl utformat PMS 

där måtten även utvärderas genom långsiktighet kontra kortsiktighet, vilka som är 

interna respektive externa och tillika förhållandet mellan vilka mått som driver fram-
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tida framgång och vilka som visar resultat. Måtten delas samtidigt in under respektive 

perspektiv för att säkerställa att samtliga intressenter beaktas (Kaplan & Norton, 

1996).  

Modellen visar att en balans återfinns i styrkortet som representerar både finansiella, 

icke-finansiella, långsiktiga, kortsiktiga, interna, externa, resultat samt drivarmått. 

Den finansiella sidan är dock underrepresenterad vilket förklaras av att vi endast valt 

ett fåtal övergripande resultatmått. Viktigare är att fokusera på långsiktiga perspektiv 

vilket uppnås genom mer icke-finansiella drivande mått som bättre beskriver fram-

tida prestationer (Chavan, 2009; Anthony & Govindarajan, 2007; Betham et al, 

2004). 

Det slutgiltiga antalet mått landade på 23 och kom att i stort följa Nortons (2000) 

rekommendationer om 23-25 mått. 

5.6 MÅTTENS SAMBAND 
Ett annat sätt att utvärdera styrkan i det balanserade styrkortet är genom att studera 

de orsakslogiska samband som kan ses mellan måtten. Vikten av att se till dessa 

samband för ett effektivt PMS poängteras av både Nieven (2006), Merchant och Van 

der Stede (2007), Flapper (1996), Chookie et al (1988), Kaplan och Norton (1996) 

samt Bhagwat och Sharma (2007). Samtliga framhåller vikten av att kombinera mått 

för att kunna utläsa orsak- verkansamband i syfte att se hur företagets olika delar 

samverkar till att generera det bästa slutresultatet. 

För att mer ingående än det BSc illustrera detta, samt underlätta ledningens arbete 

med förbättringsåtgärder utifrån det balanserade styrkortet har modell 8 utarbetats 

där oönskade utfall av mått kan härledas till vad som driver dessa och därmed även 

finna var störst möjlighet finns att påverka och förbättra kommande utfall. 

I modell 8 klassificerades måtten utifrån om de är strategiska, taktiska eller operat-

ionella i syfte att tydliggöra tidshorisonten för mätning samt vilken nivå inom organi-

sationen som berörs (Bhagwat & Sharma, 2007; Flapper et al, 1996). Detta får dock 

större betydelse i en större organisation som är indelad i olika enheter. I dessa fall 

blir det mer logiskt att tilldela ansvar till produktionsenheten för mått som påverkar 

denna. Detsamma gäller för marknadsavdelning och strategisk ledning.  
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Utifrån modellen kan även utläsas att ganska få framtagna mått är operationella. Det 

låga antalet operationella mått beror på CoS klassificering som SME i numeriska ter-

mer (EU [www], 2011) och att de även till viss del uppfyller karaktärsdraget om 

knappa resurser, främst vad gäller tillgång av tid. Därav ser vi en fördel i något färre 

operationella mått som mäts så pass frekvent.  

Modellen beskriver de samband som vi har kunnat identifiera mellan de olika fram-

tagna måtten där det visualiseras hur sambanden både går mot mer långsiktiga resul-

tatmått och dessutom hur sambanden rör sig från framtidsperspektivet som ska driva 

företagets framtida finansiella resultat genom det interna och kundperspektivet (Ka-

plan & Norton, 2001). Samtliga samband som härleds till ett specifikt mått har sam-

tidigt tilldelats samma färg för att ge en förbättrad visualisering. 

5.7 INTEGRERING MED INFORMATIONSSYSTEM 
Enligt Cocca och Alberti (2010) bör framtagna mått innebära en enkel informations-

insamling genom att integreras med det aktuella företagets informationssystem. För 

SME är detta inte alltid lätt uppfyllt då de enligt författarna ofta besitter en bristfällig 

IT-infrastruktur. När förslagna mått stämdes av med företagets COO (2012-04-11) 

ombads han därför att utvärdera komplexiteten av informationsinsamling för dessa 

mått med de system som företaget i dagsläget besitter. Enligt hans bedömning fanns 

nödvändig information att tillgå genom de befintliga systemen och i annat fall sågs 

möjlighet till en utökad registrering för denna information, varpå IT-infrastrukturen 

inte anses vara ett problem för CoS. Däremot omvärderades ett mått efter detta möte 

(ø fyllnadsgrad för inköpsorder) eftersom en mätning av denna låg utanför CoS kon-

troll, emedan övriga mått kunde tas fram genom dessa system med en i vissa fall ut-

ökad registrering. Exakt hur denna registrering ska se ut kommer dock med hänsyn 

tagen till studiens tidsram att överlåtas åt företaget. 

Ett tänkbart scenario är att styrkortet implementeras i CoS blivande BPM-system BA-

RIUM Live! som integreras med övriga informationssystem och möjliggör en automa-

tisk uppdatering (BARIUM 2 [www], 2012). Fördelen med detta system blir att de 

anställda alltid har tillgång till aktuell information och på så sätt även en större möj-

lighet att proaktivt arbeta i linje med strategierna och det balanserade styrkortet. Att 
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anställda ständigt har tillgång till information från det balanserade styrkortet bör även 

öka förståelsen för företagets strategier och det individuella bidraget (Peng et al, 

2011), samtidigt som det bör minska risken för dålig kommunikation av BSc nedåt i 

organisationen (Kaplan & Norton, 2001). 

5.8 DESIGN AV BALANSERAT STYRKORT 
Vid utformning av det balanserade styrkortet är det viktigt att få det så kommunikativt 

som möjligt (Sousa & Apinwall, 2010). Här ser vi vikten av att enkelt presentera före-

tagets övergripande strategier och samtidigt koppla de utvalda måtten till dessa för 

att kunna överblicka de olika måttens betydelse för företagets framtida prestationer 

och strävan mot uppsatt vision. Det innebär samtidigt att styrkortet bör presentera 

nuläge samt vad företaget har för målsättningar för måtten under olika tidshorisont 

för att väva in både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv (Cocca & Alberti, 

2010). Vi föreslår att måttens nuläge presenteras med röd respektive grön färg för att 

visa om förändringen sedan föregående mätning är positiv eller negativ. Därigenom 

kan betraktaren se hur långt företaget nått, hur långt det är kvar till de kortsiktiga och 

långsiktiga målen, samt vilka delar av verksamheten som är längst ifrån de uppsatta 

målen och således kräver ett större fokus på de delar som halkat efter. På så sätt kan 

även en ökad förståelse ges för ledningens beslutsfattande, både vad gäller bespa-

ringar och nya satsningar. En lägre nivå av motstånd för denna typ av beslut bör där-

för kunna uppnås. 

Med en uppdelning av framtida målsättningar med närmast följande år och sedan tre 

samt sex år framåt kan företagets långsiktiga strävan enklare förmedlas. Cocca och 

Alberti (2010) påvisar i detta sammanhang vikten av att sätta upp mål för måtten 

med både en kort- och långsiktig planering. De uppsatta målen kan påföljande år 

fortsatt stå med skillnaden att tidshorisonten istället är två respektive fem år och en 

ny uppställning mål görs för det närmsta året. Därigenom sker även en kontinuerlig 

omvärdering av de långsiktiga målen vart tredje år. Dessa resonemang resulterade i 

modell 9 som även innehåller exemplifierade mål för att visualisera hur styrkortet 

skulle kunna se ut i skarpt läge. 



MODELL 9: BALANSERAT STYRKORT FÖR CoS
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5.9 STYRKORTETS KOPPLING TILL BELÖNINGSSYSTEM 
CoS tillämpar inte någon form av belöningssystem idag. Förvisso kan bonusar ses 

som belöningar för uppnådda resultat men eftersom kopplingen till utförda prestat-

ioner saknas kan de således inte ses som belöningar i den aspekten. Å andra sidan 

menar Cocca och Alberti (2010) att ett bra PMS för SME även ska vara kopplat till 

belöningssystem där belöningen utformas utifrån att företaget eller individer uppnår 

uppsatta mål i organisationens BSc.  

Eftersom CoS anställda, men även företagets COO, ser en kollektiv mätning som 

mest lämplig förespråkar vi ett kollektivt belöningssystem. Bonus likväl som bidrag 

till träning, fester och afterwork skulle därför kunna delas ut respektive anordnas på 

basis av uppnådda mål, där de anställda ges incitament att sträva mot visionen och 

företagets uppsatta mål. Dock försvåras ett sådant införande av att dessa aktiviteter 

och bidrag i dagsläget delas ut utan koppling till mål där införande av ett belönings-

system såhär i efterhand kan bli komplicerat. Vissa av de anställda kan med fog ställa 

sig frågande till varför dessa förmåner plötsligt blir kopplade till prestationer och 

därav skapas en ovilja att uppfylla företagets mål. Vi ser samtidigt att belöningar kan 

ha två utgångspunkter, dels (1) en uppmuntrande belöning i syfte att motivera perso-

nalen till ökade prestationer genom en ökad personaltrivsel samt ökat deltagande 

och dels (2) att i efterhand belöna personalen för uppnådda mål. Givetvis spelar 

även personalrekryteringen in eftersom anställda ska kunna identifiera sig med före-

tagskulturen och motiveras i sitt arbete. 

Vi föreslår därför en kombination av motiverande belöningar och bonus baserad på 

överträffade mål. På så sätt kan personalen känna att de belönas utan press på upp-

nådda resultat samtidigt som det finns en möjlighet till ytterligare belöning när före-

taget tillsammans bidrar till måluppfyllelse. Det vill säga att de förmåner som CoS i 

dagsläget delar ut genom afterwork, hälsocoach et cetera inte relateras till prestat-

ioner utan förväntas uppmuntra till kommande prestationer. Däremot kan bonus, 

motsvarande utdelning för 2011, baseras på resultat i det balanserade styrkortet. 

Belöningar skulle här kunna baseras på två sätt, (1) bonus baseras på mått förknip-

pade med olika företagsfunktioner för att de anställda ska se en tydligare koppling till 
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just deras arbetsuppgifter. (2) En kollektiv belöning där ingen åtskillnad görs mellan 

organisatoriska nivåer och där samtliga prestationer värderas lika. Vi anser att en 

sådan kollektiv belöning bäst beskriver CoS image och identifierade strategier som i 

grunden stödjs av ett kollektiv genom företagskulturen där vi ser en expansion som 

ska ske genom kundnöjdhet. Denna byggs genom hela företaget, dels genom en 

bättre intern kommunikation mellan företagets samtliga anställda och dels genom ett 

sätt att jobba som präglats av företagskulturen och de tre värdeorden som bortser 

från individualism.  

Måtten omsättningstillväxt och omsättning/anställd skulle tillsammans innebära en 

möjlig bas för denna kollektiva bonus. På så sätt uppmuntras de anställda att sträva 

mot en högre expansionstakt och en tanke om mer effektiva processer vilket kopplas 

till strategierna kostnad/kvalitet och snabbhet. Förslaget bygger på att omsätt-

ning/anställd multipliceras med omsättningstillväxten, vilket utgör grunden för utde-

lat belopp. Vi tror att detta förslag är särskilt bra eftersom det bygger på styrkortets 

båda övergripande strategier för ökad vinstmarginal genom kostnad/kvalitet med ett 

effektivt resursutnyttjande respektive omsättningstillväxten som ger en ökad expans-

ion. Vi anser att detta är ett simpelt belöningssystem och därmed tas hänsyn till 

Sousa och Aspinwalls (2010) identifierade problem med allt för komplicerade inci-

taments- och belöningssystem. 

5.10 IMPLEMENTERING & UPPFÖLJNING 
Trots att implementering av det balanserade styrkortet ligger utanför denna studies 

ram vill vi ändå tillägga och lyfta ett alternativ till hur detta kan/bör gå till och samti-

digt hur uppföljning kan ske. Utgångspunkt tas i Sousa och Aspinwalls (2010) såväl 

som Kaplan och Nortons (2001) påstående om att ett framtaget balanserat styrkort 

inte är en produkt för evigt bruk utan att det kontinuerligt måste uppdateras och för-

nyas utefter nya erfarenheter, förändrade marknadsförhållanden (konkurrensföränd-

ringar, efterfrågade produktattribut et cetera), förändrad teknologi och dylikt. Vi före-

slår att aktualiteten bör stämmas av i samband med att nya mål sätts upp, alternativt 

tidigare mål revideras. Mer djupgående analys kan också göras när nya långsiktiga 

mål sätts (vart tredje år). Detta innebär att strategierna bör stämmas av genom att se 



PMS FÖR SME 

 94 

om nya förutsättningar uppdagats som gör strategierna inaktuella. Om så skulle vara 

fallet måste även måttens aktualitet ses över liksom dess samband och målsättningar. 

Vi rekommenderar modell 10 (Sousa och Aspinwall, 2010) för i vilka steg detta ar-

bete kan ske. På så sätt säkerställs att inga steg missas och att en fullständig avstäm-

ning uppnås.  

Ett alternativ som företaget kan överväga är att tilldela olika områdeschefer ansvar för 

mått som de direkt kan påverka. Mått förknippade med försäljning genom kundper-

spektivet kan i ett sådant fall tilldelas försäljningschefen. Mått med direkt relation till 

produktionen skulle då tilldelas produktionsansvarig. Fördelen med detta är ett för-

hoppningsvis större engagemang och deltagande när anställda involveras på ett mer 

djupgående plan. Mer övergripande mått från det finansiella och framtidsperspekti-

vet tilldelas lämpligen COO eller ledningsgruppen i CoS fall.  

Flera författare lyfter vikten av att få de anställda engagerade och involverade i arbe-

tet med det balanserade styrkortet (Cocca & Alberti, 2010; Kaplan och Norton, 2001; 

Truss et al, 2006; Likierman, 1993), vilket vi även framhåller för CoS. Här ser vi sam-

tidigt att ledningen bör vara synlig i organisationen i syfte att ingjuta förtroende, vil-

ket blir relevant för att få de anställda att vilja jobba med det balanserade styrkortet 

löpande (Farrant, 2003; Truss et al, 2006). I nuläget har identifierats att CoS ledning 

som i allra högsta grad är involverad i samtliga händelser på företaget och detta är 

därmed inte ett problem men bör beaktas i takt med att organisationen växer.  

För att involvera och skapa engagemang föreslås att framtaget BSc används som in-

formationsverktyg vid de olika mötena som hålls med de anställda. Vi ser samtidigt 

att möten i dessa sammanhang bör vara utgångspunkt för öppna diskussioner kring 

hur företaget ska kunna utvecklas. Att ha det balanserade styrkortet som grund för 

dessa diskussioner bör skapa en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang kring 

strategierna, vilket styrks genom det autentiska fallet Hyde Park Electronics (Gumbus 

& Lussier, 2006). Bland annat kan detta yttra sig genom en högre kvalitet med kopp-

ling till strategin av såväl de projekt som hålls som de förslag som lämnas då an-

ställda får en ökad förståelse för företagets differentiering. Måtten antal projekt/ø an-

tal anställda och andelen genomförda förslag bör då kunna förbättras och därmed 

driva företaget mot visionen.  



MODELL 10: FLÖDESKARTA FÖR UPPFÖLJNING
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6.1 SLUTSATS 
Eftersom studiens syfte var att ge ett bidrag till utvecklad kunskap kring prestationsmätning 

för SME ställdes följande problemformulering upp: 

 • Hur kan ett prestationsmätningssystem utformas utefter de attribut som SME 

vanligen uppvisar? 

Genom det teoretiska ramverket framkom att få studier var gjorda kring prestationsmätning 

utformat specifikt för SME. Viss forskning i ämnet hittades dock, där synen på vad som är 

en lämplig prestationsmätning för denna typ av företag skilde sig markant. Vissa författare 

förespråkade här simplifierade modeller för att ta hänsyn till karaktärsdrag förknippade med 

SME, som exempelvis bristfällig IT-infrastruktur samt knappa resurser, tidsmässigt likväl som 

monetärt. Även de mer omfattande systemen som ursprungligen utformats för stora organi-

sationer rekommenderades av en del forskare med tanke på att helheten prioriteras. Det vill 

säga att hänsyn tas till att samband mellan olika företagsområden tillsammans driver fram-

gång. 

Avgörande för valet av prestationsmätningssystem visade sig vara i vilken mån ett SME upp-

fyller de särdrag som dessa normalt karaktäriseras av. När särdragen identifierats kan en 

avvägning göras huruvida prestationsmätningen bör vara simplifierad, eller om mer omfat-

tande strategiska modeller kan användas. 

Vår ambition om att utforma ett prestationsmätningssystem för Care of Sweden i egenskap 

av SME, genom att analysera företagets förhållande till typiska karaktärsdrag för SME, förde 

oss till följande problemformulering: 

 • Hur kan ett prestationsmätningssystem utformas/designas som tar hänsyn till 

Care of Swedens unika situation och det faktum att de klassificeras som ett 

SME? 

För att besvara detta problem analyserades fallföretaget och trots Care of Swedens klassifi-

cering som ett litet företag enligt EU:s definition visade analys av deras karaktärsdrag att de 

inte fullt ut uppfyller de typiska dragen hos ett SME. Det visade sig istället att Care of Swe-

den besitter större resurser och en mer uppdaterad IT-infrastruktur än vad som kunde för-

väntas. Tillsammans med analys av övriga karaktärsdrag konstaterades att Care of Sweden, 

vid val av prestationsmätningssystem, bör ses som ett större företag trots sin ringa storlek.  
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Hos de anställda sågs dessutom en god förståelse för hur prestationsmätningen bidrar till en 

framgångsrik organisation och därav identifierade vi få hinder och en liten risk för imple-

mentering av ett strategiskt utformat prestationsmätningssystem som det balanserade styr-

kortet hos fallföretaget. Samtidigt bedömdes att Care of Swedens ekonomiska resurser och 

IT-infrastruktur tillåter en implementering av ett sådant system. 

Framtagningsprocessen för det balanserade styrkortet tog underliggande vision och strate-

gier i beaktning genom att ta utgångspunkt i en ”bottom-up” approach. Detta grundades i 

det faktum att fallföretaget uppfyller vissa karaktärsdrag helt och andra delvis, varpå vi an-

såg en traditionell framtagningsprocess genom en ”top-down” approach som mindre lämp-

lig. 

De strategier och den vision som identifierades fick sedan ligga till grund för lämpliga mått. 

Tidigare forskning påtalade dessutom vikten av att kunna utläsa orsakslogiska samband 

mellan framtagna mått, varpå de integrerades i det balanserade styrkortet. Genom ytterli-

gare analys konstaterades att det även finns en balans i det framtagna styrkortet likväl som 

att förslag gavs att bonus bör kopplas till styrkortets två övergripande strategier, ökad vinst-

marginal genom kostnad/kvalitet och omsättnignstillväxt som ger en ökad expansion.  

Genomgående har vår ambition varit att skapa ett så pass enkelt och kommunikativt styr-

kort som möjligt, där samtliga anställda ska kunna utläsa de samband och kopplingar som 

finns mellan Care of Swedens strategier och vision samt styrkortets mått, vilket efter möte 

med företaget verkar vara uppnått.  

6.2 KRITISK DISKUSSION/EGNA REFLEKTIONER 
KRITISKA ASPEKTER FÖR IMPLEMENTERING 

Bridge et al (1998) samt Cocca och Alberti (2010) poängterar vikten av att företagets entre-

prenör/CEO förstår relevansen av ett prestationsmätningssystem för att implementeringen 

ska bli lyckad. I denna studie har vi bildat uppfattningen att det genomgående finns en för-

ståelse för relevansen av prestationsmätning i företaget. Huruvida de är förtrogna med vik-

ten av att se dessa mått som en helhet och att helheten behövs för att måttens betydelse ska 

kvarstå är däremot svårare för oss att bekräfta. Vi hoppas dock att detta arbete, vårt samar-

bete med Care of Sweden, tillsammans med vår presentation av arbetet för företaget, har 
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gett denna insikt och att ledningen därmed är inspirerade och samtidigt engagerade för ett 

sådant arbete. 

Vidare anser vi, likt Likierman (1993), att Care of Sweden behöver vara realistiska vid upp-

ställande av mål för styrkortets olika mått. Detta eftersom författaren menar att för enkelt 

uppnådda eller ouppnåeliga mål kan undergräva hela systemet. Vi anser även att författa-

rens framhållande av styrkortet som ett diskussionsunderlag bör utgöra en viktig del i Care 

of Swedens fortsatta verksamhetsstyrning. Diskussioner blir i dessa fall ett bra komplement 

till mätningens resultat, då måttens indikationer behöver analyseras i dess kontext. De or-

sakslogiska sambanden blir också ett stöd vid beslutsfattande genom att ett måtts påverkan 

på övriga prestationer kan identifieras. En satsning på att förbättra ett mått kan således i 

vissa fall påverka andra mått negativt. 

REFLEKTIONER KRING STRATEGI 

Studien har visat att Care of Sweden har en vision om expansion genom export. Däremot 

har vi inte kunnat urskilja klara strategier för hur detta ska gå till. På den svenska mark-

naden erbjuder Care of Sweden snabba leveranser och närhet till sina kunder, där leveran-

ser utlovas inom fem arbetsdagar. Vi tror att just närheten till kund kan vara en viktig del i 

ökade marknadsandelar på exportmarknaden. Därav anser vi att företaget bör överväga en 

mer riktad strategi, där fokus läggs på en viss exportmarknad genom att allokera resurser till 

ett visst land eller viss region och på sikt bygga upp en liknande verksamhet som i Sverige, 

genom placering på orten. På så sätt kan leveranstider kortas ned likväl som att service i 

form av uthyrning och rekonditionering av madrasser kan upprättas. Det blir på så sätt även 

lättare att expandera till dess närområde och ett sådant alternativ innebär samtidigt beak-

tande av strategierna miljöeffektivitet samt snabb och bra service. 

Eftersom Care of Sweden har en tanke om att erbjuda en helhetslösning, som bland annat 

utbildningar för kund genom trycksårsprogram, ställer vi oss kritiska till varför företaget inte 

erbjuder sängar utan enbart madrasser. I syfte att underlätta för kund och samtidigt kunna 

erbjuda denna helhetslösning vid upphandlingar finns ett alternativ om outsourcing för 

dessa produkter, alternativt en utökad produktion. Genom ett sådant erbjudande tror vi att 

andelen vunna upphandlingar skulle kunna ökas. 
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SJÄLVKRITIK 

Valet av fallföretag för denna studie kan diskuteras eftersom tidigare forskning har visat att 

företag som uppfyller de typiska dragen hos ett SME bör vidta försiktighet vid tillämpning 

av prestationsmätningssystem utformade för stora företag. Genom denna studie har visats 

att fallföretaget endast till viss del behövt beakta de typiska dragen hos ett SME, varpå det 

teoretiska bidraget till PMS för SME har påverkats. Ett mer gynnsamt företagsval för detta 

studieområde hade därför varit ett företag som i större utsträckning uppfyller dessa karak-

tärsdrag och därmed bättre beskriver problematiken med PMS i SME. 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Eftersom CoS visade få typiska karaktärsdrag för att klassificeras som ett SME blev framtagna 

modeller inte fullt ut skräddarsydda efter dessa karaktärsdrag. Därav krävs fler studier inom 

ämnet hos företag som är mer typiska SME och därmed löper större risk att misslyckas med 

implementering och tillämpning av ett strategiskt prestationsmätningssystem. 

För denna studie har vi begränsats av tiden och därför har endast en av två faser kunnat 

genomföras, nämligen framtagning av ett prestationsmätningssystem. Implementering över-

låts därför åt företaget och den andra fasen, att utvärdera dess långsiktiga resultat, måste 

därför lämnas åt en senare studie. Möjlighet finns här för kommande studenter eller fors-

kare att om ett par år följa upp resultatet av denna studie när förslagens verkningskraft 

bättre kan identifieras. En sådan studie skulle i detta fall innebära en granskning av hur väl 

de byggda modellerna och riktlinjerna fungerar i Care of Swedens löpande förbättringsar-

bete och om ett fungerande prestationsmätningssystem har byggts för användning i SME. 

Samt om styrkortet har förändrats över tid för att undvika en statistik användning. 
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KAPITELBESKRIVNING
Under detta kapitel presenteras samtliga bila-
gor såsom intervjuguide, företagspecifika do-
kument och övriga modeller/tabeller som ex-
kluderats från det löpande arbete i syfte att 
underlätta för läsaren.



1. Beskriv Care of Sweden, er historiska utveckling och er framtidssyn.

2. Hur stor beräknar ni er marknadsandel till inom er nisch?

3. Har ni i dagsläget några system som stödjer er vision? 

4. Prestationsmätning

5. Beskriv det/de problem som ni ser i verksamheten kopplat till avsaknaden av presta-
tionsmätning och utvärdering?

6. Hur ser Care of Swedens bild av kundvärde ut?

7. Hur säkerställer ni och följer upp samt kontrollerar att kraven/kriterierna (kring era ISO-

INTERVJUGUIDE UPPSTARTSMÖTE
(Andreas Bäckäng & Magnus Högberg; 2012-01-27)

I

PMS FÖR SME



APPENDIX

8. Hur ser ni på de data vi kommer att presentera i det löpande arbetet/uppsatsen?

II
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1. Aktivitetsfokus

2. Strategier

3. Förmedlad, upplevd och påverkbar internkommunikation

4. Arbetsuppgifter och kundvärdeskapande

INTERVJUGUIDE LEDNING
(Andreas Bäckäng; 2012-02-16)

III
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 d). Informerar ni de anställda hur de kan bidra i arbetet med att höja kundvärdet genom sitt  

5. CRM

IV
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1. Vill du vara anonym?

2. Kan du förklara och beskriva hur ni kommunicerar med kunder och kundärenden?

3. Behandling av kundärenden

 c). Beskriv hur företaget har kommunicerat rutiner och riktlinjer kring behandling av    

4. Kan du förklara och beskriva hur ni kommunicerar internt?

5. Förmedlad, upplevd och påverkbar intern kommunikation

6. Arbetsuppgifter och kundvärdeskapande

INTERVJUGUIDE ANSTÄLLDA
(2012-02-16; 2012-02-17)

V
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 e). Har företaget informerat  och/eller utbildat er i hur ni höjer kundvärdet genom ert delta  

7. CRM

8. Care of Swedens mål, strategi och vision

9. Prestationsmätning

VI
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Vårdande madrasser & tillbehör

Optimal 5zon®
 (Evac)

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer för smärtlindring, 

trycksårsförebyggande och som hjälpmedel vid behandling till och 

med kategori 2(1). Det är en kombimadrass som placeras direkt på 

sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

   Optimal 5zon® erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenska-

per(2) och är nu också utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore®. 

Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt 

erbjuda god komfort i liggande läge.

   Optimal 5zon® levereras med flera olika alternativ på överdrag. Ett 

av dem är Evac överdraget som är utrustat med droppskyddad, delbar 

dragkedja och funktionshandtag för evakuering. Det mjuka och elas-

tiska materialet ”ångandas”(3), vilket minskar risken för hudmacera-

tion. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket 

väl dokumenterad hygienisk standard(4). 

   Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och 

uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Fakta
Kärna: Kallskum 65+50 kg/m3

Höjd: 14 cm
Överdrag: Evac, Olivia och Nordic
Brukarvikt: 40-130 kg
Brand: SS 876 00 01/SS-EN 597-1-2
Garanti: 3 år

Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/
eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C, 
torktumling.

Storlekar
80x200x14 cm
80x205x14 cm
80x210x14 cm
85x200x14 cm
85x205x14 cm
85x210x14 cm

Tillgängliga överdrag
Evac: 2-delat överdrag med funktionshandtag för 
bland annat evakuering. Även Lågfriktions topp 
finns som tillval.

Olivia: Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Nordic: Svetsade sömmar, droppskyddad drag-
kedja på tre sidor och handtag på en långsida.

Funktioner
Fukt
Inkontinensöverdraget ”ångandas”, vilket minskar 
risken för hudmaceration.

Hygien
Överdragen är enkla att rengöra och hantera och 
har en väldokumenterad hygienisk standard. 

Skjuv och friktion
Madrassen är speciellt konstruerad för att mini-
mera påverkan av skjuv- och friktionskrafter.

Tryck
Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon och 
modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.

Trycksårsförebyggande kombimadrass med mycket god tryckutjämning

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick reference guide 2009. 
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(4) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”,
EN 14126, SS 876 00 19 “Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration – Våt”.

  90x200x14 cm
  90x205x14 cm
  90x210x14 cm
105x200x14 cm
120x200x14 cm

Bilden visar en madrass med Evac överdrag.

© Care of Sweden AB, 2010. Care of Sweden, CuroCell 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. Publicerad 2010-12-14.
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Vårdande madrasser & tillbehör

Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga | Telefon 0771-106 600 | Fax 0325-128 40 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se

CuroCell® 4
Funktionell växeltrycksmadrass med hög komfort

CuroCell® luftmadrasser arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns 

i flera olika utföranden. CuroCell® 4 används i alla typer av vårdmil-

jöer och är en mycket funktionell(1) madrass med hög komfort och 

placeras direkt på sängbotten. Den används förebyggande och som 

hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4(2).

   CuroCell® 4 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl 

dokumenterad hygienisk standard(3). Det mjuka och elastiska över-

draget ”ångandas”(4) vilket minskar risken för hudmaceration.

   En mängd olika tillval kan väljas, bland annat en hälfunktion som 

skonar ömtåliga hälar.

  CuroCell® 4 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och 

uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Fakta
Typ: Växeltrycksmadrass
Höjd: 21 cm
Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m 
kategori 4(2)

Brukarvikt: Upp till 200 kg
Strömförsörjning: 230 V/50 Hz
Ljudnivå pump: 21 dBA
Garanti: 2 år

Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/
eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C, 
torktumling.

Storlekar
80x200x21 cm
80x210x21 cm 
85x200x21 cm
85x210x21 cm 

Tillval

Funktioner

  Cell-system

Hälfunktion
(tillval) 

(1) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009. 

  90x200x21 cm
  90x210x21 cm 
105x200x21 cm
120x200x21 cm

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

Vill du se instruktionsfilm? 
Scanna här

APPENDIX



Vårdande madrasser & tillbehör

Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga | Telefon 0771-106 600 | Fax 0325-128 40 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se

CuroCell Cirrus® används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket 

funktionell och kostnadseffektiv madrass som placeras direkt på 

sängbotten. Madrassen används förebyggande och vid behandling av 

trycksår till och med kategori 4(1). 

   Tack vare sin unika konstruktion, som kombinerar luftväxling med 

mjukt skum, har CuroCell Cirrus® mycket hög användarkomfort och 

utmärkt tryckavlastning(2). Skumkärnan som ligger runt luftcellerna 

ger en stabil madrass och medverkar till att luftväxlingen blir mjukare. 

CuroCell Cirrus® passar därför särskilt väl till smärtlindring och till 

lätta och känsliga användare.

   CuroCell Cirrus® levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med 

en väl dokumenterad hygienisk standard(3). Det mjuka och elastiska 

överdraget ”ångandas”(4), vilket minskar risken för hudmaceration.

   CuroCell Cirrus® tillverkas av moderna, återvinningsbara material 

och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Fakta
Typ: Växeltrycksmadrass
Höjd: 20 cm
Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m 
kategori 4(1)

Brukarvikt: Upp till 180 kg (kategori 4) & 180-230 
kg (kategori 2)
Strömförsörjning: 230 V/50 Hz
Ljudnivå pump: 27 dBA 
Garanti: 2 år

Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/
eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C, 
torktumling.

Storlekar
80x200x20 cm
80x210x20 cm
85x200x20 cm
85x210x20 cm

Tillval

Funktioner

CuroCell Cirrus®

Madrass för smärtlindring och tryckavlastning

Madrassväljaren
- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren

(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”,

  90x200x20 cm
  90x210x20 cm 
105x200x20 cm   
120x200x20 cm

Vill du se instruktionsfilm? 
Scanna här
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Helab Produktion AB
Box 158, 512 24 Svenljunga
Telefon 0771-106 600, Fax 0325-128 40
info@helab.se
www.helab.se

Contur
Populär sitt- & rullstolsdyna med hög sittkomfort

FAKTA
Material i dyna: Polyuretanskum,  
viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
Material i överdrag: Polyester/polyuretan
Höjd: 5 cm
Garanti: 3 år
Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42
Brand: Uppfyller ISO 7176-16
Tillbehör: Utjämningsplatta

Contur är en unik sitt- och rullstolsdyna som är uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyureatanskum med viskoelastiskt 

skum i sittgropen. Genom sin form och design har den mycket goda 

tryckfördelande egenskaper, hög komfort och passar personer som 

sitter både längre och kortare tid.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger 

en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölarna 

samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör, rundad 

bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i 

rullstolen.

Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor 

samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av 

grå polyesterplysch med hög friktion. 

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade 

flamskyddsmedel eller latex.

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

                     Bredd cm

Djup cm 30 35 37 40 42 43 45 47 50 52 55 57 60 65

35 70 70

40  70 100 110 125  125 125 150 150 150 150

42     125

43      125

45  70 100 110 125  125 150 150 150 150 150 150 150

47       125

50   100 110 125  125 150 150 150 150 150 150

55           150

1

34

2

1
2
3
4

Godkänd av 
Hjälpmedels-
institutet som 
bra hjälpmedel.

EGENSKAPER
 Anatomiskt formgjuten

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.

APPENDIX



KUNDENKÄT
(Förslag på enkät)

Helhetsinryck av Care of Sweden

Care of Sweden har bra kvalitet och service
i förhållande till pris

Care of Sweden tar ett tillräckligt stort
miljöansvar

Care of Swedens produkter överträffar
våra förväntningar

Care of Swedens leveranser är tillräckligt
snabba och kompletta

Synpunkter och förslag på hur Care 
of Sweden kan bli en än bättre
leverantör

Skriv här...

För frågor om enkäten eller vill diskutera, kontakta ”förnamn.efternamn@careofsweden.se” 

Care of Swdens utbildningstillfällen är
lagom många och samtidigt värdefulla

Markera det alternativ som stämmer bäst, där 1-5 motsvarar dåligt till mycket bra.

Vad prioriterar ni högst vid val av 
leverantör?

Skriv här...

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5
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PERSONALENKÄT
(Förslag på enkät)

Jag trivs på Care of Sweden

Jag trivs med mina kollegor

Care of Sweden uppskattar mig som
anställd

Jag har möjlighet till utveckling och 
mer ansvar inom Care of Sweden

Det ges utrymme för egna idéer, 
förslag och önskningar

Synpunkter och förslag på hur Care 
of Sweden kan bli en än bättre
arbetsplats

Skriv här...

Kontakta ”Förnamn Efternamn” om du har några frågor eller har något annat  som
du vill diskutera.

Jag blir engagerad och motiverad av
de projekt jag är involverad i

Markera det alternativ som stämmer bäst, där 1-5 motsvarar dåligt till mycket bra.

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

                                                                                           1                2                 3                4                5

Helhetsinryck av Care of Sweden
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