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Purpose: The purpose of this study is to examine how a company with a clear cost 

leadership strategy chooses to work with performance measurements, with a view to 

comparing a practical example to theorethical approaches. 

 

Methodology: The method chosen for this paper is a case study on Gekås AB. The 

presented data were collected through interviews conducted with four employees on 

Gekås. 

 

Conclusion: The study concludes that for a business with cost leadership strategy the 

financial measurements are more important than non-financial meausurements. For 

Gekås it is important to keep the performance measurement simple and 

understandable for the employees. They only use three measurements (sales, hours 

and sales per hour) in planning and in evaluation. In conclusion, the complex models 

that is described in many articles and studies are unnecessary for Gekås thus the cost 

is greater than the use. 
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1 Inledning     
  
1.1 Bakgrund 
 “Ekonomistyrning handlar om människor, mått och makt.” 

   (Holmblad Brunsson, 2005, s.19) 

 

Ekonomistyrning handlar om vilka mål och mått som används i ett företag, både i 

planeringsstadiet och utvärderingsstadiet. Att mäta och följa upp prestationer i 

företag handlar om att effektivisera (Holmblad Brunsson, 2005).   

 

Prestationsmätning är ett centralt begrepp i ekonomistyrning där det traditionella 

synsättet enbart fokuserar på finansiella prestationsmått. Under de senaste åren har 

behovet av icke-finansiella prestationsmått ökat, eftersom det blivit allt viktigare med 

kundfokusering, processorganisering och kvalitet. De finansiella måtten anses vara 

otillräckliga utan de icke-finansiella måtten, samt en kombination av dessa 

förespråkas nu för att se företagen ur flera perspektiv (Ax, Johansson & Kullvén, 

2009). Gröjer, Catasús, Högberg och Johrén (2008) gör en liknelse mellan att styra 

en organisation med endast finansiella mått, med att styra en bil genom att endast 

titta i backspegeln. Med det menar de att de finansiella måtten endast ger historisk 

information med få indikationer om framtiden (Gröjer et al., 2008). Detta har lett till 

att modeller för prestationsmätning som integrerar finansiella och icke-finansiella 

mått för att kunna möta dagens företagsvärld har vuxit fram. Hur användbara dessa 

modeller är har hittills i olika sammanhang debatterats (Ax, et al. 2009; Karlöf & 

Lövingsson, 2003; Paranjape, Rossiter, & Pantano, 2006; Tangen, 2004). Dock är det 

gemensamt i de flesta studier, att prestationsmätning är en viktig del i arbetet med 

styrning av ett företag (Chapman, 2005). Även belöningssystem kan byggas på 

prestationsmätning och på så sätt kommuniceras måtten till de anställda, samt att de 

får en förståelse för vad som mäts och varför det mäts (Balsam, Fernando & 

Tripathy, 2011). 
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1.1.1 Definition av begrepp 
• Teori - När det hänvisas till begreppet teori i följande stycken, avses den 

teoretiska referensram som presenteras i ett eget kapitel senare i uppsatsen. 

• FPAT- Försäljning per arbetad timme, ett prestationsmått (Persson, Intervju, 

15.04.22). 

• Strategisk positionering - Ett sätt för företag att positionera sig på marknaden 

genom vald strategi (Porter, 1980). 

• Kostandsledarstrategi - Strategi som grundar sig i strävan att 

kostnadsminimera (Porter, 1980). 

• BSC - Balanced scorecard (Balanserat styrkort), en 

prestationsmätningsmodell som syftar till att skapa balans mellan finansiella 

och icke-finansiella prestationsmått (Kaplan & Norton, 1996). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Att det finns ett gap mellan teori och praktik när det gäller 

prestationsmätningsmodeller, samt hur de praktiskt implementeras behandlas i 

flertalet tidigare studier och litteratur (Ax, et al. 2009; Karlöf & Lövingsson, 2003; 

Paranjape et al. 2006; Tangen, 2004). Gapen som uppstår kan bero och förklaras av 

olika faktorer. Några av dessa faktorer kan exempelvis vara att det finns en 

tidseftersläpning mellan utveckling av teori och implementering av den i praktiken. I 

praktiken finns det också relativt liten kunskap om befintliga teorier samt att teorin 

inte alltid avbildar det som faktiskt upplevs i praktiken. En annan omskriven orsak 

till dessa gap grundar sig i att företag är bristande i att ta till sig nya metoder samt att 

företagen föredrar enklare system för prestationsmätning (Ax et al., 2009). 

 

I en artikel av Silvi, Bartolini, Raffoni och Visani (2015) beskriver de en 

undersökning de genomfört angående implementeringen av olika mätverktyg och 

modeller i företag. De behandlar “Strategic Performance Management systems”, 

modeller som används för att mäta och utvärdera målen i företagen, samt undersöker 

hur/om företag använder sig av dessa. I sin slutsats hävdar de att dessa modeller inte 

används i så stor utsträckning hos medelstora till stora företag, eller att försök till 

implementering har skett, men efter det har modellerna inte använts. Trots att det 

enligt Silvi et al. (2015) finns mycket forskning kring modellerna och därmed 
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empiriska bevis att de faktiskt är effektiva så tillämpas dessa därmed inte alltid i 

praktiken. På grund av den begränsade tidsramen har möjlighet att utföra en lika 

omfattande studie som Silvi et al. (2015) gjort inte varit möjlig för denna studie. 

Studien önskar ändå utforska ämnet närmare; prestationsmätning, från teori till 

praktik.  

 

Hur det förhåller sig mellan teori och praktik, vad det gäller prestationsmätning, är 

ett intressant ämne eftersom det finns många litterära teorier inom ämnet. Stora 

framgångsrika företag har ofta de resurser som behövs för att använda de 

komplicerade modeller som finns beskrivna i teorin. Det är dock inte samma sak som 

att de verkligen väljer att implementera dessa modeller. Det gap som uppstår mellan 

teori och praktik kan bero på företagets valda strategi, eller andra faktorer som 

påverkar företag att inte anamma det teoretiska tillvägagångssättet. Gap mellan 

kostnadsledarstrategi och prestationsmätning kan även uppstå på grund av att fokus 

sätts på att hålla nere kostnader, detta kan få konsekvenser i arbetet med 

prestationsmätning. Ett verktyg som kan användas för att kommunicera 

prestationsmätningen kan till exempel vara ett belöningssystem. Men att använda 

belöningssystem kan tyckas vara en onödig kostnad för ett företag med 

kostnadsledarstrategi.  

 

För att kunna se hur teorin står sig mot praktiken kommer denna studie se närmare på 

Skandinaviens största varuhus Gekås Ullared AB som ligger i Ullared och utgör ett 

av Sveriges största utflyktsmål (Halland.se). Gekås har en uttalad 

kostnadsledarstrategi och ligger på en 37:e plats i Sverige när det gäller högst 

omsättning av detaljhandelsföretagen (Largestcompanies.se), och slår ständigt nya 

försäljningsrekord (Gekas.se). Detta leder oss fram till frågeställningarna som 

fokuserar kring företagets strategi gentemot prestationsmätning gällande både 

planering, styrning och motivation. 

 

1.3 Frågeställning  
1. Hur arbetar ett stort svensk detaljhandelsföretag som har en uttalad 

kostnadsledarstrategi med prestationsmätning?   
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a. Finns det något samband mellan den strategiska positioneringen och 

prestationsmätningen?  

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan den teoretiska referensramen 

och hur företaget praktiskt arbetar med prestationsmätning med avseende på 

planering, styrning och motivation? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att se vilka specifika drag som finns i arbetet med 

prestationsmätning i ett företag som har en uttalad kostnadsledarstrategi. Vilka mått 

som är viktigast för just dem, samt om ett samband mellan den strategiska 

positioneringen och prestationsmätningen med avseende på planering, styrning och 

motivation, existerar. Syftet är även att identifiera vilka tillvägagångssätt som 

förespråkas i teorin gentemot de som faktiskt används i praktiken, det vill säga 

företagets valda prestationsmätning gentemot hur teorin beskriver att 

prestationsmätning används eller borde användas. Målet för studien avbildas nedan i 

en analysmodell som beskriver uppsatsen. 
 

Figur 1. Analysmodell 

1.5 Målgrupp 
Denna studie är främst riktad till studerande inom ekonomistyrning samt andra 

intresserade och pålästa inom området prestationsmätning. För dessa är visionen att 

skapa en uppfattning om hur teorin inom området ter sig i praktiken, samt skapa 
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förståelse för det gap som kan uppstå mellan vad som förespråkas i litteraturen och 

vad som faktiskt används i praktiken. 
 

1.6 Disposition 
Första kapitlet beskriver bakgrund, problem, frågeställning och syfte, där presenteras 

även målgrupp, samt vilken disposition uppsatsen har. I metodavsnittet beskrivs 

studiens tillvägagångssätt, metodval och motiveringar av valen, samt hur detta leder 

uppsatsen vidare. I nästa steg presenteras uppsatsens teoretiska referensram med de 

utvalda teorier som anses vara relevanta för att uppnå studiens syfte. När den 

teoretiska referensramen är lagd går studien vidare till det empiriska kapitlet där 

insamlat materialet från fallföretaget Gekås Ullared AB, som kommer att ligga till 

grund för undersökningens analys och slutsats. Efter att all information, både teori 

och empiri har redovisats, börjar den analytiska delen av uppsatsen. Där analyseras 

frågeställning utifrån empiri som ställs mot de teorier som presenterats tidigare i 

uppsatsen. I slutet av uppsatsen kommer undersökningens slutsatser att redogöras, 

samt förslag till vidare forskning.  
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Figur 2. Dispositionsmodell 

2 Metod  
I följande metodavsnitt redogörs för uppsatsens genomförande och dess 

tillvägagångssätt samt motivering av metodvalen. 

 

2.1 Förförståelse 
Ekonomistyrning och prestationsmätning är något som författarna till uppsatsen 

kommit i kontakt med i flera kurser under de tre åren som studerats inom ekonomi på 

Linneuniversitetet, (2012-2015). Vissa grenar inom ekonomistyrning har då varit mer 

berörda än andra, exempelvis kurser som “cost accounting” och “management 

control systems” där strategisk positionering och styrverktyg varit centrala. 

Författarna har en viss förståelse och uppfattning om det teorin säger kan skilja sig 

avsevärt från hur det fungerar i verkligheten. Tidigare har författarna till denna 

uppsats endast bekantat sig med ämnet ur ett teoretiskt perspektiv, därför är det av 

intresse att undersöka hur ett företag praktiskt arbetar med styrverktyget 

prestationsmätning. 

 

2.2 Forskningsansatser 
Eftersom syftet med denna uppsats är att få en insyn i hur prestationsmätningen inom 

ett företag med uttalad kostnadsledarstrategi ser ut i praktiken, samt om det finns ett 

samband mellan den strategiska positioneringen och prestationsmätningen har ett val 

gjorts angående att undersöka detta med hjälp av en fallstudie. Enligt Yin (2006) ger 

en fallstudie oss möjligheten att undersöka vilka mått, mål och verktyg som används 

inom prestationsmätning i ett detaljhandelsföretag med kostnadsledarstrategi samt att 

förklara hur det faktiskt fungerar i praktiken i relation till uppsatsens teoretiska 

referensram för att kunna skapa förståelse inom ämnet. Eftersom denna studie i första 

hand utgår från teori för att kunna utforma underlag för den empiriska 

datainsamlingen har studien en deduktiv ansats (Bryman & Bell 2005, s. 25). 

 

I ett tidigt stadie av studien genomfördes en kort mailintervju med en controller på 

ekonomiavdelningen på Gekås. Mailintervjun hade fokus på företagets organisation 

och struktur och var nödvändig för att skapa en förståelse, samt för att få en 

överskådlig bild av Gekås organisationsstruktur. Informationen som framkom i 
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mailintervjun behövdes för utformningen av de djupare intervjufrågorna och 

intervjuguiden (bilaga 1). Därefter studerades relevanta teorier för att öka kunskapen 

och skapa en djupare förståelse inom ämnet för att utformningen och utförandet av 

de djupgående intervjuerna skulle vara möjlig. Större kunskapsram ger möjlighet att 

på ett mer korrekt sätt ställa frågor som är relevanta för att uppfylla syftet med 

uppsatsen.  

 

2.3 Kvalitativ inriktad forskning 
I studien tillämpas kvalitativ forskningsmetod, då det som undersöks är hur 

fallföretaget arbetar med prestationsmätning. Detta eftersom det genom en kvalitativ 

metod finns möjlighet att skapa djup och förståelse av fallföretagets 

prestationsmätning. Ett förutsättningslöst förhållningssätt till frågeställningen har 

antagits, den resulterande datan som denna forskningsprocedur mynnade ut i blev 

beskrivande. Strävan efter en helhetsförståelse har funnits för att få en så fullständig 

bild som möjligt angående fallföretagets arbete med prestationsmätning (Olsson & 

Sörensen, 2011). Detta förhållningssätt har använts i arbetet med uppsatsen, samt vid 

de genomförda kvalitativa intervjuer som enligt Bryman och Bell (2005, s. 138) 

innebär intervjuer av både semistrukturerad och ostrukturerad karaktär. Nedan 

beskrivs hur intervjuerna genomförts.  

 

2.3.1 Intervju 
För att få flera perspektiv på prestationsmätningen i företaget valdes personer från 

olika nivåer inom företaget ut för intervjuer. Intervjuer genomfördes den 22 april 

2015 i Gekås varuhus med 4 respondenter varav en controller, två avdelningsledare 

samt Gekås ekonomichef, en intervju per person. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade vilket har inneburit att respondenterna har haft stor frihet i sina 

svar och fått följdfrågor anpassade efter vad de svarat (Bryman & Bell 2005, s. 363). 

Inför intervjun skickades en intervjuguide till controllern på Gekås, (se bilaga 1). 

Intervjuguiden var utformad i punktform för att skapa ökad frihet i val av frågor 

beroende på vilka svar och vilken riktning intervjun tog, samt i syfte att ge 

respondenten möjlighet att förbereda sig på frågorna. Eftersom de första frågorna 

handlade om strategiska val kunde riktningen beroende på svar utveckla sig lite 

olika. Intervjuerna har sedan kompletteras med mail-kontakt med respondenterna för 

att lösa oklarheter som uppstått efter intervjun samt för att komplettera det insamlade 
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materialet. Det var controllern Anna-Karin Persson som ombesörjde möjligheten att 

få intervjua två avdelningsledare, Annelie Angel och Ida Bengtsson, samt 

ekonomichefen Per Andreasson för denna studie.  

 

Intervjuerna spelades in för att senare komplettera anteckningarna som skedde 

löpande under intervjun, dessutom var samtliga författare till denna uppsats 

deltagande lyssnare och intervjuare. Genom att vara flera som deltog under intervjun 

fanns större möjlighet att undgå missförstånd och skapa ett djup med varierande 

följdfrågor. Efter att intervjuerna ägt rum transkriberades dessa och bearbetades till 

uppsatsens empirikapitel.  

 

2.3.2 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden som används i denna uppsats är en utvärderingsmetod. I 

denna studie kommer utvärderingen bestå av en jämförelse mellan organisationens 

befintliga prestationsmätningssystem och den teoretiska referensramen. I en 

utvärderingsstudie studeras orsakskedjor där den som utför utvärderingen undersöker 

om det i själva verket finns orsaker och samband som teorin föreskriver (Bäck & 

Halvarson, 1992). I denna uppsats kommer Gekås prestationsmätning att jämföras 

mot relevant teori från uppsatsens referensram för att utvärdera om det finns likheter 

och skillnader samt försöka beskriva dessa och varför de finns. 

 

Denna studie avser enbart att undersöka dotterbolaget Varuhuset Gekås Ullared AB 

och inte hela koncernen Gekås AB. Denna avgränsning är gjord för att lättare kunna 

se eventuella samband mellan strategi och prestationsmätning eftersom andra 

dotterbolag som ingår i koncernen har andra strategier och mål än varuhuset Gekås. 

Hädanefter avses endast varuhuset Gekås Ullared i denna uppsats då det refereras till 

Gekås om inget annat anges.  

 

2.3.3 Kvalitetsmått 
Den kvalitativa forskningens kvalitet kan bedömas utifrån två stycken grundläggande 

kriterier, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdighetskriteriet kan delas in i fyra 

olika underkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att 

styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2005). 
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• Alla som deltagit i studien har fått ta del av uppsatsen innan den publicerats 

samt fått komma med åsikter om tillägg och justeringar. Kriteriet för 

tillförlitlighet har därmed uppfyllts. 

• I denna studie har även kriteriet för överförbarhet tagits i beaktande. Kriteriet 

syftar till att undersökningens resultat ska kunna generaliseras till andra 

sociala miljöer och situationer. I detta avseende är det oklart huruvida en 

liknande studie på ett annat företag skulle ge samma resultat. Studien 

uppfyller däremot kravet i det avseende att tillvägagångsättet i studiens 

utförande är noggrant beskrivet i metodavsnittet och då gör det möjligt att 

genomföra en likadan studie med samma metod på ett annat 

detaljhandelsföretag med kostnadsledarstrategi.  

• Genom att nyttja hjälp av opponenter som under en serie seminarier granskar 

metoden i uppsatsen samt uppsatsen som helhet under processens gång har 

antalet kritiska ögon utökats och därmed anses kriteriet för pålitlighet vara 

uppfyllt. Kriteriet pålitlighet handlar om forskarens förmåga att inta en kritisk 

ställning till forskningsprocessens alla led och på så vis säkerställa 

trovärdighetsgraden. 

• För att uppfylla det sista kriteriet har det eftersträvats att vid intervjuerna 

ställa objektiva frågor och vara noga med att åtskilja personliga åsikter och 

värderingar från forskningsprocessen. Möjlighet att styra och konfirmera -

kriteriet syftar till att säkerställa att forskarens personliga värderingar och 

teoretiska inriktningar inte påverkar studien (Bryman & Bell, 2005).  
 

För att uppnå en rättvisande bild har stor bredd vid insamling av teori använts för att 

belysa ämnet ur flera olika synvinklar. Empirin är genererad i fyra olika intervjuer 

där respondenterna har tre olika befattningar för att få variation i synen på hur arbetet 

med prestationsmätning ser ut i fallföretaget. Forskningens bidrag till samhället anses 

i denna studie vara att belysa det gap som finns mellan teori och praktik inom 

prestationsmätning kopplat till kostnadsledarstrategi i ett detaljhandelsföretag. 

Genom detta är även det andra grundläggande kriteriet äkthet, gällande generella 

frågor angående forskningspolitiska konsekvenser i största allmänhet, uppfyllt 

(Bryman & Bell, 2005). 
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2.4 Etiska aspekter  
I syfte att fastställa vilka värderingar som den företagsekonomiska 

forskningsprocessen ska eftersträva har flera etiska regler och principer utformas. 

Kriterierna som utformats är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentielitets- 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt kravet för falska förespeglingar 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Ett framgångsrikt företag som Gekås Ullared AB kan ha förbehåll att berätta om hur 

de använder sig av prestationsmätning, eftersom de kanske inte vill att konkurrenter 

tar del av de uppgifterna. Information som är privat av sin natur är något som måste 

respekteras, även då detta kan leda till en missbedömning och minskad förståelse för 

företagets prestationsmätning. Detta kan i sin tur leda till att en viss del av 

informationen som krävs för en helhetsbild kan komma att utelämnas medvetet av 

Gekås under intervjuerna. Denna typ av utelämnad information är något som måste 

beaktas och finnas i åtanke då det givetvis kan ha en viss inverkan på slutsatsen, 

därmed skapas heller inte en direkt avspegling av företagets prestationsmätning. 

 

Respondenterna som blivit intervjuade har blivit ombedda att behålla en viss 

mailkontakt med oss under en period efter intervjun för att eventuella misstolkningar 

och missförstånd ska kunna klaras upp i möjligaste mån. Det är viktigt att 

respondentens uttryckta åsikter inte försätter denne i besvär av något slag, eller av 

oss misstolkas. Därför får respondenterna i fråga möjlighet att vara anonyma i dessa 

undersökningar, här uppfylls anonymitets- och konfidentialitetskravet. Alla 

respondenter som intervjuats på Gekås godkände att deras namn publiceras i denna 

studie och respondenterna medverkade frivilligt med möjlighet att avbryta samt välja 

avstå vissa frågor, med andra ord i överensstämmelse med 

samtyckeskravet.  Respondenternas information kommer endast nyttjas i 

forskningsändamålet, precis som nyttjandekravet förespråkar. Eftersom 

respondenterna har fått ta del av all relevant information angående vilka författarna 

som genomför intervjun är, undersökningens syfte, vilka avsikterna med uppsatsen 

är, samt att informationen kommer publiceras offentligt.  Informationskravet samt 

kravet för falska förespeglingar uppfylls därmed (Bryman & Bell, 2005). För att 

undvika misstolkningar och missförstånd kommer även de som deltagit i uppsatsens 
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process att få ta del av rapporten innan den publiceras så ingen affärssekretess eller 

dylikt presenteras.  

 

2.5 Källkritik  
Referering har skett med kritiska ögon och i största möjliga mån är det välkända 

förlag och webbplatser som använts för att säkerställa källans trovärdighet. Förlagen 

som publicerat de litterära publikationerna som använts som referens är kända för att 

publicera kurslitteratur vilket anses vara en indikation på förlagets höga trovärdighet. 

I möjligaste mån har originalkällor använts när författare bygger sina böcker på 

andras forskning när tillgång till dessa varit möjlig. Insamling av relevant teoretiskt 

material har skett genom studerande av litteratur inom ämnet ekonomistyrning samt 

vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som valts att inkluderas i 

teoriavsnittet är granskade och publicerade. Därför anses dessa vara av hög 

trovärdighet. Dock har en tolkning av detta material gjorts av författarna till denna 

uppsats och materialet kan därför ha misstolkats. I sökningen efter vetenskapliga 

artiklar användes olika sökord. Dessa sökord presenteras här nedan. 

Sökord: 

• Management controls 

• Performance Management 

• Strategic Planning 

• Performance Management systems 

• Measurement 

• Generic Strategy 

• Cost leadership strategy 
 

I det empiriska avsnittet presenteras data som är inhämtad från företagets egen 

hemsida, men eftersom det är företaget själva som publicerat datan så bör den ses 

med kritiska ögon. Detta eftersom företagen själva väljer vilken information de vill 

presentera samt att informationen som de redogör för mycket möjligt kan framhäva 

det positiva. Dock var denna information nödvändig för att få bakgrundsinformation 

för studien. Även materialet från intervjuerna som genomförts bland de anställda på 

Gekås kan vara vinklat för att framhäva det positiva. Efter överväganden och kritiska 
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ögon anses här ändock insamlad teori och empiri vara tillräckligt trovärdig och 

relevant för denna studie. 

 

2.6 Metodkritik 
“Verkligheten” är i ständig förändring vilket innebär att en kvalitativ metod aldrig 

kan avbilda en komplett bild (Olsson & Sörensen, 2001). Detta medför att uppsatsen 

representerar endast den information som givits tillgång till och även den information 

som finns tillgänglig i detta nu och är inte en omedelbar avspegling av verkligheten 

eller framtiden. 

 

Vid intervjuerna är frågorna ställda utifrån vår kunskap inom ämnet. Hade en annan 

forskare, med större erfarenhet och annan kunskap inom området, gjort samma studie 

hade resultatet kunnat bli annorlunda. Detta eftersom denne möjligtvis hade ställt 

andra sorters frågor samt använt sig av en annan teoretisk referensram. Kravet på 

forskaren är att denne är väl förberedd och kan väga upp för intervjuformens icke-

struktur och flexibilitet, detta för att intervjun ska kunna vara av värde för studien 

(Kvale, 1997). Ett annat mycket viktigt krav den kvalitativa forskningen belastar 

forskaren med är att denne inte ska gynna sina egna önskade slutsatser genom att 

rikta frågor, samt belysa citat i en förvald riktning (Gillham, 2005). För att ytterligare 

försäkra tillförlitligheten i denna studie var det tre stycken som intervjuade, intervjun 

spelades in och vissa svar antecknades löpande. Respondenten fick tillgång till en 

intervjuguide ett antal dagar innan intervjun för att ha möjlighet att förbereda sig och 

kunna ta reda på svar som eventuellt respondenten själv inte kunde besvara.  

 

Kritik som kan framföras mot att göra en fallstudie är att det är svårt att dra slutsatser 

efter undersökning av endast ett fall. Yin (2006) argumenterar för att en forskare 

faktiskt kan generalisera baserat på ett enda fall, han jämför med att utföra 

experiment. Att ett enda fall förvisso kan räcka, när det gäller teoretiska hypoteser.  
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2.7 Sammanfattande modell över metod 
 

Figur 3. Sammanfattande modell över metod 
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3 Teori 
Följande teoriavsnitt avser att skapa den teoretiska referensram som uppsatsens 

empiri senare kommer analyseras mot. Avsnittet består av litteratur och tidigare 

forskning inom prestationsmätning och områden som berör detta. Avsnittet är 

uppbyggt kring dessa huvudområden; kostnadsledarstrategi och prestationsmätning 

gällande både planering, styrning och motivation.  

 

 

Figur 4. Analysmodell - Teori 

 

3.1 Strategisk positionering 
Enligt Porter (1980) finns det två olika strategiska val ett företag kan göra i den 

strategiska positioneringen. Kostnadsledarstrategi fokuserar på att hålla låga 

kostnader, vare sig det är ett tillverkande företag som kan dra nytta av skalfördelar 

eller om det är ett säljande företag som köper in till lägre priser. Det finns flera sätt 

att hålla låga kostnader, det kan exempelvis röra sig om att hålla nere 

utvecklingskostnader, marknadsföringskostnader eller försäljningskostnader. Porter 

(1980) menar att de som lyckats lågkostnadsprofilera sig på ett bra sätt har stora 

konkurrensfördelar i jämförelse med andra företag. För att lyckas med denna 
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kostnadsledarstrategi krävs att företaget har stora marknadsandelar. Den andra 

strategin Porter (1980) nämner är differentieringsstrategi som fungerar tvärtemot 

kostnadsledarstrategin, differentieringsstrategin fokuserar istället på unika varor som 

företaget kan sälja till ett högre pris. 

 

3.2 Prestationsmätning 
Kaplan och Norton (1996 s. 2-3) gör en jämförelse med ett flygplan som endast 

använder ett mätinstrument i sin cockpit, ett instrument som bara mäter hastigheten. 

Hur trygg skulle passagerare vara att stiga ombord på ett flygplan med bara ett 

mätinstrument? Inte trygga alls, även om piloten var expert på att jobba med 

hastighet så finns det andra saker en pilot bör arbeta med som exempelvis resväg och 

bränsleåtgång. Detta kan liknas vid styrning av ett företag där måtten och dess 

mätningar ger indikationer om vilken riktning företaget bör arbeta mot. 

 

3.2.1 Prestationsmätningens syfte 
Prestationsmåtten har som främsta uppgift att leda företaget framåt och ge 

vägledning i de beslut som fattas (Munir, Baird & Si, 2013). Genom att jämföra 

utfallet av den studerade prestationen mot en budget kan chefer bedöma företagets 

prestation. Prestationsmätningar ger viktig feedback till företagets enhetschefer och 

anställda om deras ansträngningar har varit lyckade eller ej. Det här leder i sin tur till 

ökad motivation och/eller lärande inom företaget. Målet med prestationsmätning är 

att implementera sin strategi och bör därför vara väl utformad (Anthony & 

Govindarajan, 2014, s. 385-386). Om prestationsmätning används på rätt sätt ger det 

svaret på frågan många företag ställer sig; var i företag kan vinst genereras och vilka 

produkter/tjänster är mest lönsamma (Neely, 2002).  

 

3.2.2 Relevans och enkelhet i prestationsmätningen 
Relevanta mätverktyg syftar till att företagen ska mäta rätt saker på ett korrekt sätt 

(Globersson, 1985; Neely, Richards, Mills, Platts, & Bourne, 1997). För att skapa en 

klar och precis bild av företagssituationen krävs det att måtten som tillämpas är enkla 

att använda och förstå för alla inom verksamheten. Det gör det även möjligt för alla i 

organisationen att arbeta med dessa i enlighet med målen och strategin. De 

presenterade resultaten ska vara lättförståeliga för att motivera personalen samt ge 

indikation på att deras individuella prestationer har en inverkan på resultatet. När 
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förbättringar i ett företag efterfrågas måste måtten vara anpassade till detta speciella 

område som förbättringarna avser (Maskell, 1991). Enligt Karlöf och Lövingsson 

(2003) är det vanligt att de anställda inte känner sig delaktiga i mätsystemet och 

därmed blir de inte heller motiverade att höja sin ambitionsnivå. Förklaringen till att 

de inte känner delaktighet i mätsystemet beror ofta på att personalen inte förstår de 

prestationsmål som är satta, extra belöningar som erhålls uppfattas snarare som 

slumpmässiga än att de är relaterade till mätsystemet. Därmed är det mycket viktigt 

att sätta mål och bryta ned dessa så att alla berörda parter förstår dess innebörd för 

företagets lönsamhet som helhet.  

3.2.3 Prestationsmätning för att nå mål 
Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) ska ett mål vara specifikt, mätbart, accepterat, 

realistiskt och tidsbestämt. Med “accepterat” menas att målet ska förstås och 

accepteras av den personal som förväntas förverkliga målet och med “realistiskt” 

menas att målet ska gå att uppnå, men ändå vara utmanande. I prestationsmätning 

anges ofta mål i volym, till exempel antal levererade enheter, reklamationsfrekvens 

och antal nöjda kunder. Mål kan delas in i styrmål och följdmål. Ett exempel på 

styrmål kan vara reducerat varulager. Reducerat varulager påverkar i sin tur 

räntabiliteten som är ett exempel på följdmål. Räntabilitet kan inte användas som 

styrmål eftersom den endast anger historisk information. Ett annat exempel är att om 

nöjda medarbetare ger nöjdare kunder ger det på längre sikt bättre resultat, då är 

medarbetarnöjdheten ett styrmål och resultatet ett följdmål.  

 

3.2.4 Prestationsmätningens finansiella- och icke-finansiella mått 
Vid prestationsmätning talas det om finansiella och icke-finansiella mått som mäter 

prestationen som utförts. De finansiella måtten brukar oftast benämnas som 

nyckeltal, där ibland finns till exempel: räntabilitet på -eget kapital, -totalt kapital 

och -sysselsatt kapital. De finansiella måtten mäter det som hänt angående företagets 

finanser. De jämförs sedan med uppsatta mål för att utvärderas. Icke-finansiella mått 

är sådana mått som inte behandlar intäkt/kostnad hos ett företag. Istället mäter dessa 

till exempel kundnöjdhet, kassationer, reklamationer etc. Dessa mått utvärderas 

sedan mot uppsatta mål och tidigare mätningar (Ax et al., 2009). 
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Ax et al. (2009, s. 460) beskriver sambandet mellan mål och mått, i figuren nedan 

ges några exempel. 

 

Figur 5. Mål → Mått 

3.2.4.1 Vilka mått? 
Mätningar som görs kan som tidigare beskrivits vara av finansiell eller icke-finansiell 

karaktär. Munir et al. (2013) hävdar att finansiella mått är kortsiktiga och inte 

tillräckliga för att stärka en lednings handlingar. De icke-finansiella måtten kan vara 

precis lika viktiga om inte viktigare. Även Anthony och Govindarajan (2007, s. 460-

462) hävdar att enbart tillförlita sig på finansiella mätvärden kan vara dysfunktionellt 

för ett företag som vill eftersträva sin strategi. Att enbart förlita sig till finansiella 

värden kan leda till kortsiktiga beslut som inte gynnar företaget i det långa loppet. 

Lösningen på detta är att mäta och utvärdera företagets enheter både finansiellt och 

icke-finansiellt minst en gång per år. Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) är det 

centralt att se till så att mål sätts och eftersträvas. Det är inte att föredra att börja mäta 

aktiviteterna för att nå till målet, till exempel antalet säljbesök och förutsätta att 

denna aktivitet automatiskt leder till avsett resultat. Energin skall istället framförallt 

läggas på att mäta resultatet för att nå målet.  
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3.2.4.2 Olika mått för olika behov 
Enligt Otley (1999) finns det tre olika användningsområden för prestationsmätning 

bestående av finansiella mått. Det första användningsområdet är mätning som sker 

för finansiell planering och budgetering. Här används mått som anger när exempelvis 

försäljningen är som högst och när det krävs som mest personal. Vidare är nästa 

användningsområde för prestationsmätningens finansiella mått att få en objektiv bild 

av företaget. Detta uppstår med hjälp av mer övergripande nyckeltal som exempelvis 

räntabilitet. Till sist beskrivs att finansiella mått kan användas som motivation och 

till hjälp vid ekonomistyrning. 

 

3.2.5 Prestationsmätningsmodeller 
I både litteratur och tidigare forskning förespråkas olika modeller för 

prestationsmätning. Dessa teoretiska modeller är generellt utformade men fokuserar 

ofta på både finansiella och icke-finansiella mått. Modellerna som beskrivs är ofta 

komplicerade och innehåller många olika mått (Anthony & Govindarajan, 2007; 

Neely, 2002; Kaplan & Norton, 1996).   Enligt De Toni och Tonchia (2001) har 

behovet av dessa modeller ökat eftersom dagens samhälle med ökad konkurrens och 

snabbskiftande miljö kräver fler och fler mått på effektivitet och prestation. De 

modeller som finns och som utvecklas har en sak gemensamt, de kombinerar många 

olika prestationsmått i en och samma modell. Prestationsmätningsmodeller går 

alltmer ifrån att mäta kostnader och istället blir det vanligare att mäta värdet. Med 

värde menas i detta sammanhang värde för företaget, värde för kunder och värde för 

medarbetare. Enligt Neely (2002) utgår modeller inom prestationsmätning ofta 

utifrån flera perspektiv, till exempel visar BSC på fyra olika perspektiv: finansiella-, 

kund-, interna processer- och utvecklingsperspektivet. Dessa perspektiv återkommer 

i flera olika modeller. 
 

3.3 Samband mellan kostnadsledarstrategi och prestationsmätning 
Munir et al. (2013) beskriver fördelar och nackdelar med olika sorters 

prestationsmätningssystem och dess samband med ett företags strategi. Genom sin 

studie har de studerat 540 företag och kommit fram till att många företag använder 

prestationsmätningsmodeller. En av de slutsatser de drar är att för företag med en 

kostnadsledarstrategi är de finansiella måtten viktigare än de icke-finansiella 
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eftersom ett företag med den strategin behöver ha bättre översyn och kontroll av sina 

kostnader för att klara av att hålla låga priser. 

 

I en studie utförd av Teeratansirikool, Siengthai och Charoenngam (2013) 

undersöktes huruvida Porters strategier, differentierings- och kostnadsledarstrategi, 

påverkade prestationsmätningen. Även i denna studie blev slutsatsen delvis att för 

företag med kostnadsledarstrategi var de finansiella måtten viktigare än de icke-

finansiella. Studien visade att det icke-finansiella måttet som var vanligast 

förkommande bland företag med kostnadsledarstrategi var kundnöjdhet. Vidare 

beskrivs att prestationsmätning över lag påverkar företagen att öka sin prestation, 

bara genom att utföra den. Genom ett företags prestationsmätning förmedlar och 

implementerar de sin strategi. Neely (1999) är också av samma mening, genom 

prestationsmätning förmedlas strategin. Han hävdar också att företag som inte har 

någon uttalad strategi tvingas genom sin prestationsmätning att utforma en strategi. 

Strategi och prestationsmätning är så starkt sammankopplade att det ena inte kan 

existera utan det andra. 

 

Även Langfield-Smith (1997) argumenterar för att det finns stora samband i val av 

prestationsmått och vilken strategi ett företag har. Han anser också att hela 

ekonomistyrningen hos ett företag är ett resultat av den strategi ett företag valt. Att 

sambandet är självklart. Vidare hävdar han att samband också finns när det gäller 

prestationsmätning och belöningssystem i företag, för att kunna implementera ett 

belöningssystem måste mål ställas upp, och dessa mål följs upp med hjälp av 

prestationsmätning. 

 

3.4 Belöningssystem  
Att strategin implementeras genom prestationsmätning har nämnts i tidigare avsnitt, 

ett annat styrverktyg som används både i strategiimplementering och kommunikation 

av prestationsmätning är belöningssystem. Att utveckla ett belöningssystem som 

bygger på prestationsmål som sedan mäts för att utvärderas är en del i ett företags 

strävan att uppnå sina övergripande mål (Balsam et al., 2011). Balsam et al. (2011) 

har utfört en studie över hur belöningssystem kopplas till strategi. De beskriver att i 

ett företag med kostnadsledarstrategi blir det viktigt med belöningssystem i den 
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utsträckningen att kommunicera målen och motivera de anställda att vilja uppnå 

dem. I enlighet med kostnadsledarstrategi finns viljan att hålla nere kostnaden. 

Denna vilja kan inte stanna hos ledningen utan måste finnas i hela organisationen, 

detta kan åstadkommas med hjälp av belöningssystem. Belöningar kan dels 

förekomma i monetär form och dels i ickemonetär form. Belöningar kan tillexempel 

vara ökad lön, bonus, kompetensutveckling och tjänstepension som bidrar till att öka 

motivationen hos de anställda (Olve & Samuelsson, 2008). Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007, s. 525) kan ett belöningssystem kopplas direkt till hela 

verksamheten eller till en specifik enhet av företaget. Ett argument för att koppla 

belöningssystemet till respektive avdelnings prestationsmätning är att chefens beslut 

och handling får en mer direkt påverkan på det enheten presterar. Ett sådant 

tillvägagångssätt skulle dock allvarligt kunna försämra internt samarbete mellan 

avdelningarna. 

 

3.4.1 Belöningsnyckeltal 
 

“Ska vi belöna hur bagaren mäter upp ingredienserna eller hur stor kakan 

blev?” 

                               (Gröjer et al., 2008, s.49) 

Gröjer et al. (2008) beskriver skillnaden mellan styrning via belöningar och system 

där en del av företagets vinst delas ut, med en liknelse av att baka en kaka. 

Belöningssystem används i syfte att skapa ett större värde i organisationen, detta 

liknas vid att baka en större kaka. När kakan är bakad gäller det att dela kakan i 

rättvisa bitar, med andra ord ska värdet först i andra hand fördels jämnt. Sambandet 

mellan de ovannämnda stegen är att ju större kakan blir, ju större bitar blir det 

fördelat. Att styra tillsammans med belöningar är en ideologi som är relativt utslätad 

med tanke på att det går att baka en större kaka med samma ingredienser. Det blir 

istället en fråga om fördelning. När belöningen baseras på resultat leder det inte till 

samma motivation som om handlingen hade belönats. Eftersom ett högre resultat 

skulle kunna genereras av att öka exempelvis personal (använda samma ingredienser 

men i större mängd). Istället anser Gröjer et al. (2008) att handlingen ska belönas då 

det istället för att ta in mer personal kan finnas andra och effektivare 

tillvägagångssätt för arbetet som utförs, samma mängd men andra ingredienser. 
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Gröjer et al. (2008) belyser tre olika mått som anknyter belöningar med den 

tidpunkten de inträffar i verksamhetsprocessen. Handlingsmått (du gör något), 

styrmått (det leder till något) och resultatmått (resultatet blev). Resultatmått, som 

innebär att belöningar kopplas till resultatet, är motiverande och fokuserande på ett 

allmänt sätt. Styrmått är däremot ett bättre sätt att motivera och fokusera, då dessa 

mått är enklare att påverka med handlingar. Att basera belöningarna på till exempel 

uppnådd marknadsandel istället för överskott kan därför vara ett bättre alternativ. Ur 

ett teoretiskt perspektiv är det rimligt att det är handlingen som ska belönas om det 

finns ett tillräckligt starkt samband mellan åtgärder och effekter. Grunden för hur ett 

belöningssystem kan utformas är genom att finna ett positivt samband mellan 

nyckeltal, således nyckeltal som påverkar varandra positivt (Gröjer et al., 2008).  

 

3.5 Gap mellan teori och praktik 
En stor orsak till att företag inte väljer att implementera de olika 

prestationsmätningsmodellerna som teorin förespråkar är att kunskap saknas. I 

litteraturen beskrivs modellerna i detalj. Dock saknas en viktig komponent, hur de 

olika måtten ska specificeras vilket är något företag själv måste utveckla. Här uppstår 

ett gap som många företag inte ens försöker övervinna på grund av knappa resurser 

och tidsbrist. Många av de nyutvecklade modellerna beskriver vad som ska mätas 

men det saknas beskrivningar om hur det ska mätas. Därav uppstår även här ett gap 

(Tangen, 2014). Det finns även flera förklaringar till gapet som bland annat 

tidseftersläpningen mellan utveckling av teori och implementeringen av den i 

praktiken, då teorin inte lyckas avbilda verkligheten. Ännu en förklaring till gapet är 

att företag föredrar enklare modeller att tillämpa och motivationen att ta till sig nya 

modeller minskar därför (Ax et al., 2009). Även Paranjape et al. (2006) beskriver 

svårigheter med implementering av prestationsmätningsmodeller, främst BSC. 

Modellerna påstås vara svåra att tyda för företag och kräver både tid och resurser. 

Implementeringen sker ofta genom att företaget använder samma prestationsmått de 

tidigare använt och försöker passa in dem i modellerna. Då försvinner poängen med 

de flesta modeller, som är att företag ska utforma mått som anpassas efter deras mål 

och övergripande strategi. Risk finns också att företag försöker fylla ut modellerna 

med mått som i slutändan inte alls stärker deras strategi eller ens beskriver deras mål. 
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Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) är det viktigt att företaget ser kritiskt på de 

redan beskrivna modellerna som finns att tillgå i teorin. Företagen bör fundera över 

vilka områden som är viktiga för just dem att styra och följa upp mot i sin 

verksamhet och inte okritiskt använda sig av de standardmodeller som finns att tillgå. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras fallföretaget Gekås och det empiriska materialet som 

samlats in genom intervjuer med Gekås controller, ekonomichef och två 

avdelningsledare (2015-22-04). Detta material kompletteras även med information 

från Gekås hemsida. Först ges en kort presentation av företaget följt av en 

presentation av respondenterna. Efter det redogörs det empiriska materialet som 

sammanställts ur intervjuerna. 

 

Figur 6. Analysmodell - Empiri 

 

4.1 Gekås Ullared AB 
Företaget Gekås Ullared AB grundades 1963 och är idag Skandinaviens största 

varuhus. Gekås är lokaliserat i det mindre samhället Ullared i Sverige. Varje år 

besöker 4,5 miljoner människor Ullared för att fynda varor till sina hem vilket 

därmed även utgör Sveriges största utflyktsmål. Gekås affärsidé är att erbjuda rätt 

varor till rätt pris samt att vara ett turistmål. Gekås AB är ett icke börsnoterat 

moderbolag där ett av dotterbolagen är Varuhuset Gekås Ullared AB. Försäljning för 
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Gekås varuhus 2013 var cirka 3,7 miljarder kronor (Gekås Ullared AB, 

Årsredovisning, 2013).  

 

4.1.1 Respondenterna 
Kontaktpersonen från företaget var Anna-Karin Persson som arbetat på Gekås 

ekonomikontor sedan 2008 och som controller sedan 2011. Med Anna-Karin Persson 

hölls en längre och mer djupgående intervju både över mail samt vid ett besök på 

kontoret den 22 april 2015. En kortare intervju hölls även med ekonomichefen Per 

Andreasson som ansvarar för att samordna ekonomin för hela koncernen. 

Andreasson har arbetat på Gekås sedan 1999. Dessa intervjuer kompletterades med 

två kortare intervjuer med avdelningsledaren för livsmedelsavdelningen Ida 

Bengtsson, vars primära arbetsuppgift är bemanning samt avdelningsledaren för 

damavdelningen Annelie Angel. 

 

4.2 Kostnadsledarstrategi 
Gekås strategi beskrivs av Andreasson1 som en kostnadsledarstrategi, där pressa 

priser och hålla nere kostnader är huvudfokus. Persson2  instämmer att denna strategi 

tillämpas i Gekås varuhus. Andreasson1 beskriver att priset på varorna är extremt 

viktigt, att Gekås lever på att ha lägsta pris på sina varor i butiken. De har en bra 

inköpsorganisation som ser till att inköpen blir så effektiva som möjligt, men i 

jämförelse med sina konkurrenter tror inte Andreasson1 att det skiljer så mycket. 

Vissa konkurrenter kan till och med vara vassare på inköp än Gekås och kan styra 

sina inköp genom att planera var de lägger sin produktion. Gekås har ingen egen 

produktion, de får istället arbeta med att ha så lite pålägg som möjligt för att kunna 

ha marknadens lägsta pris samtidigt som lönsamheten kvarstår. De ska vara effektiva 

i hela kostnadsstrukturen. 

 

Både Andreasson och Persson3 säger att det är ett medvetet val att inte lägga resurser 

på marknadsföring. I deras marknadsföringsstrategi har de istället enligt Andreasson1 

som mål att säkerhetsställa att varje kund som går ifrån varuhuset ska ha ett 

                                                
1 Andreasson Intervju, 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
2 Persson Intervju, 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
3 Persson & Andreasson Intervjuer, 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & 
Wennerström 
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mervärde och en önskan att komma tillbaka och handla där igen. Därmed finns 

marknadsföringskostnaden med i hela ledet för att säkerhetsställa att alla 

medarbetare har rätt attityd i kundbemötandet, samt att se till så att varorna har rätt 

pris och liknande uppgifter. 

 

4.3 Prestationsmätning 
Både Persson och Andreasson4 är överens om att Gekås försöker hålla sin 

prestationsmätning så enkel som möjligt. Andreasson5 förklarar att han inte tror på 

att arbeta med alltför komplex och bred nyckeltalsrapportering. Gekås skulle kunna 

ha haft långa rapporter med många nyckeltal, men detta skulle vara onödigt och 

slöseri med tid och resurser om de ändå inte skulle användas i styrningen förklarar 

Andreasson5 Det viktiga med prestationsmätningen är enligt Andreasson5 att arbeta 

och styra med hjälp av prestationsmätningen. Vidare beskriver Andreasson5 att de 

arbetar med enkla rapporter och nyckeltal på ett sätt så att det ska bli tydligt. 

Andreasson5 betonar att enkelheten inte är något som uppstår för att de inte hinner 

med att hantera mer komplicerade modeller utan det är en medveten strategi. Enligt 

Perssons6 uppfattning är dagens upplägg för Gekås prestationsmätning, när det gäller 

mätning och rapportering som når ut till samtliga i bolaget, tillräcklig. Hon menar att 

det är onödigt att belasta personal med rapporter och krav om de ändå inte arbetar 

aktivt med dem, styr mot dem, följer upp dem och ger återkoppling hela vägen.  

 

4.3.1 Uppbyggnad av mål 
De övergripande målen för verksamheten förmedlas från styrelsen till VD:n som i sin 

tur vidarebefordrar styrelsens målsättningar till butikschefen och driftschefen som 

gemensamt gör en specificerad fördelning av målen till de olika avdelningarna. 

Målen måste anpassas och fördelas ut på de olika avdelningarna utifrån deras 

specifika funktion7. Ett exempel som Bengtsson7 beskriver är de avdelningar som 

bland annat är tydligt säsongsskiftande eller har andra tidskrävande moment. 

Avdelningen “Hobby & Fritid” är en sådan säsongsskiftande avdelning som måste 

avsätta tid till att bland annat byta ut vintersortimentets pulkor, snöskyfflar och 
                                                
4 Persson & Andreasson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & 
Wennerström 
5 Andreasson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
6 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
7 Bengtsson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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liknande mot sommarsortimentets grillar och andra sommarvaror. Detta innebär, för 

avdelningen, att de inte hinner sälja lika mycket i förhållande till hur mycket resurs i 

form av personal det går åt under vissa perioder då mycket resurser används till att 

byta ut och anpassa sortimentet. Damavdelningen är också en avdelning som har 

andra tidskrävande moment som att till exempel hänga upp kläder på galgar och 

sortering av provade kläder. Livsmedelsavdelningen däremot är en relativt enkel 

avdelning att serva med mer fokus och flöde på uppackning av varor och mindre 

tidsförbrukning relaterade till sortimentsskiftningar som “Hobby & Fritid”- 

avdelningen och galgning och sortering som “Dam”-avdelningen. Det är på grund av 

sådana typer av processer som målen måste anpassas efter avdelningarnas specifika 

funktioner och uppbyggnad. Om målen hade fördelats utifrån andelar hade det skapat 

orättvisa och orimliga mål8. 

 

Grovt sett är perioderna för målen uppdelade i en höst-, vinter-, vår- och 

sommarperiod berättar Bengtsson8. Utvärdering av målen sker löpande genom 

veckomöten för att snabbt upptäcka om avdelningen är i behov av mer tid för att nå 

upp till satt mål och då behöver utöka antal arbetare. Bengtsson8 förklarar att mer tid 

alltid tilldelas vid behov och att de trots det ändå alltid strävar efter att finna nya 

förbättringar av effektivitet och produktivitet.  

 

4.3.2 Gekås finansiella mål 
De prestationsmått som alla fyra respondenter tog upp som de mest centrala var de 

tre finansiella mätningarna för timmar, försäljning och FPAT, (försäljning per 

arbetad timme)9 

                                                
8 Bengtsson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
9 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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Figur 7. Gekås nyckelmått 

FPAT innebär precis som det låter att försäljningen mäts i relation till antal arbetade 

timmar. Persson10 beskriver dessa mått som ett mycket enkelt och effektivt sätt att 

mäta hur det går för Gekås. Om Gekås effektiviserar, omorganiserar, ändrar rutiner 

eller hittar nya hjälpmedel syns detta i FPAT:en som till exempel att försäljningen 

har ökat men att timmarna inte har behövt öka lika mycket. Försäljning, timmar och 

FPAT är bra mått att kommunicera ut till hela organisationen, mått som alla kan 

arbeta med enligt Persson10. Varje vecka får avdelningsledarna ta del av resultaten av 

antal förbrukade timmar. Både Bengtsson och Angel11 beskriver att inom företaget 

förekommer det även att avdelningar som har mindre att göra lånar ut sina 

medarbetare till avdelningar som under en period har högre arbetsbelastning och då 

får de förbruka timmar från den utlånade avdelningen. Istället för att skjuta till 

timmar till det totala genom att tillsätta ytterligare personal när det finns tillgängliga 

resurser inom ramen för målsättningen delar avdelningarna med sig av timmar 

sinsemellan. Bengtsson och Angel11 beskriver hur de på livsmedelsavdelningen och 

damavdelningen arbetar aktivt med just försäljning, timmar och FPAT eftersom 

dessa mått används för att kunna planera och sköta bemanningen på avdelningen. 

Angel12 beskriver även hur hon varje vecka går igenom en speciell försäljningsfil på 

datorn som hon erhåller från controllern på inköp. Filen innehåller information om 

hur många artiklar som funnits på damavdelningen, samt hur de har sålt under den 

senaste veckan. Om det är några speciella artiklar eller artikelgrupper som har sålt 

sämre än förväntat bryter hon ned dessa för att se vad den minskade försäljningen 

kan bero på. Detta är en del i arbetet med att förbättra FPAT.  

 

4.3.3 Icke-finansiella mål 
Persson10 beskriver att Gekås arbetar mycket med trivsel och hälsa bland 

medarbetarna. Gekås tillhandahåller bland annat ett gym, en massör, en kurator och 

en sjukgymnast på arbetsplatsen som är gratis att nyttja, alternativt till subventionerat 

pris. Med detta, samt med olika personalevent anordnade av Gekås, vill företaget 

                                                
10 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
11 Bengtsson & Angel Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
12 Angel Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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skapa en hög grad av trivsel och bibehållen hälsa bland medarbetarna. Företaget 

lägger stor vikt vid just trivsel och hälsa då deras tro är att nöjda och välmående 

medarbetare presterar bättre i sitt arbete, samt kan motiveras att arbeta mot företagets 

gemensamma mål. Gekås utför större medarbetarundersökningar ungefär var tredje 

år med över tusen inkluderade respondenter. Undersökningen utförs av en extern 

aktör och några av de viktigaste måtten som undersöks är arbetsklimat, egen hälsa 

och ledarskap. Resultatet utvärderas genom att jämföra mot andra företags resultat 

som den externa aktören arbetar med. Beroende på hur resultatet ser ut på 

undersökningen tas konkreta handlingsplaner fram för respektive avdelning. Mellan 

dessa större medarbetarundersökningar genomförs mindre punktinriktade 

undersökningar som exempelvis kan röra bara en avdelning eller en undersökning 

med bara en frågeställning13. 

 

Gekås genomför även kundundersökningar, men eftersom det är ett så pass stort 

projekt med flera tusen respondenter och mycket information att samla in, 

sammanställa och analysera, görs denna undersökning ungefär var tredje år. 

Genomförandet och sammanställningen av kundundersökningen är en tjänst som 

Gekås köper in av en extern aktör. De mått som framförallt studeras i dessa 

undersökningar är återvändningsgrad och rekommendationsgrad. Med 

återvändningsgrad menas hur många av Gekås kunder som återvänder till butiken 

och med rekommendationsgrad menas hur många kunder som skulle rekommendera 

Gekås till sina släktingar och vänner. Resultatet av dessa undersökningar jämförs 

med föregående kundundersökningars resultat för att se trender över tid. I 

jämförelsen studeras även vad som förbättrats/försämrats sedan senaste 

undersökningen. Mellan de större undersökningarna arbetar Gekås med kundnöjdhet, 

genom att personalen ute i butiken dagligen har ett öppet öga och är lyhörda så de 

kan höra vad kunderna pratar om. Både det positiva och negativa, för att sedan 

rapportera det vidare så att det kan bli en förändring. Allt spelar in i kundnöjdheten, 

det kan till exempel röra sig om antal och placering av vilobänkar i butiken, ifall det 

finns tillräckligt med faciliteter, kundvagnsparkeringar, antalet speglar på 

klädavdelningarna, hur breda- eller smala gångarna är och dylikt. Om detta brister 

                                                
13 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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kan det bli en irritationskälla för kunden. Resultaten på dessa typer av åtgärder visar 

sig sedan på de större kundundersökningarna som görs med några års mellanrum14 . 

 

4.4 Styrning 
Samtliga respondenter som deltagit i intervjuer har varit eniga om att timmar, 

försäljning och FPAT är tillräckliga för generera den information som krävs för en 

helhetsuppfattning av hur läget på respektive avdelningen ser ut och för att kunna 

använda dessa som styrmedel i framtida planering. Andreasson15 beskriver att det är 

just i planeringsfasen som de har möjlighet att påverka framtiden. Andreasson15 

påtalar att för honom är det utöver timmar, försäljning och FPAT även bra att känna 

till andra vanliga nyckeltal som till exempel räntabilitet och hur de fungerar, men att 

han kritiskt ifrågasätter syftet med nyckeltal och om de verkligen driver företag 

framåt. Vidare beskriver Andreasson15 att olika avdelningar använder egna nyckeltal 

som är anpassade för just deras arbete. Exempelvis använder inköpsavdelningen 

nyckeltal för lageromsättningshastighet och andra egna nyckeltal för att se så att de 

inte binder för mycket kapital eller att varorna inte ska få plats i centrallagret. 

Räntabilitet och liknande nyckeltal använder Andreasson15 i arbetet med att 

rapportera till styrelsen. Utöver det används dessa nyckeltal inte i någon större 

utsträckning och Gekås styr inte med hjälp av dem, men de kan vara till hjälp för att 

se hur de ligger till i förhållande till sina konkurrenter.  

                                                
14 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
15 Andreasson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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Figur 8. Styrning genom prestationsmätning 

 

För de enheter som inte har någon försäljning som exempelvis ekonomiavdelningen, 

personalavdelningen eller centrallagret beskriver Persson16 att de använder samma 

prestationsmått men att de istället räknar på den totala försäljningen per arbetad 

timme för att kunna räkna ut FPAT. Ett exempel är om Gekås totalt sett får en ökad 

försäljning leder detta till att exempelvis centrallagret får fler inleveranser, det blir 

därmed fler internleveranser till varuhuset, fler artiklar att inventera, 

ekonomiavdelningen erhåller även fler fakturor och personalavdelningen får fler 

personal att ta hand om. Därför använder Gekås total försäljning genom arbetade 

timmar i sitt prestationsmått även för de avdelningar som själva inte har någon direkt 

koppling till försäljning. 

 

4.5 Belöningssystem 
Kopplat till de finansiella målen timmar, försäljning och FPAT beskriver Persson16 

att det finns en bonusrapport. Alla anställda på Gekås som arbetar minst 800 timmar 

                                                
16 Persson Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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på ett år får ta del av en bonus som betalas ut en gång per år. En sådan belöning som 

tilldelas alla anställda tror Andreasson och Persson17 är ganska unik för en 

detaljhandelsbutik i denna bransch. Belöningssystemet baseras mot utfall av 

budgeterad FPAT där ledningen har satt upp prestationsmål. Då Gekås når det 

budgeterade målet ger det en viss utdelning och sedan ökar bonusbeloppet för varje 

procent de ökar mot budget. Belöningssystemet gäller totalt för hela Gekås AB och 

ingen åtskillnad görs mellan olika avdelningar. Denna rapport kommuniceras ut till 

de anställda varje vecka för att de ska kunna se hur det har gått för företaget under 

den senaste veckan och hur det har påverkat bonusen. Angel18 (Intervju, 15.04.22) 

beskriver det som självklart att de anställda vill ha en bra bonus, men inte på 

bekostnad av sin bra hälsa. Relativt stor del av Gekås personal består även av 

säsongsarbetare vilka ofta inte når upp till de 800 timmar som krävs för att få ta del 

av belöningen, men Angel18 försöker föra en diskussion med personalen på 

personalmötena om prestationsmätning genom belöningssystemet. Även om den inte 

berör alla eftersom det ändå kan vara bra att påminna om att den finns för att öka 

motivationen. Angel18 påtalar att det som i större utsträckning motiverar personalen 

på damavdelningen är kundkontakten och det är det som för avdelningen framåt.  

  

                                                
17  Persson & Andreasson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & 
Wennerström 
18 Angel, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån den satta teoretiska referensramen. Syftet 

med analyskapitlet är att mynna ut i studiens slutsatser som presenteras i 

nästkommande kapitel. Analysen binder samman företagets valda strategi med 

prestationsmätningen gällande planering, styrning och motivation. 
 

Figur 9. Analysmodell – Analys 
 

5.1 Gekås strategiska positionering 
Varuhuset Gekås strategiska positionering är en kostnadsledarstrategi. Detta stöds av 

Porters (1980) förklaring att ett företag med denna strategi har ett huvudsyfte att 

hålla låga kostnader, något som Gekås alltid strävar efter utifrån deras strategi.19 

Andreasson19 bekräftar att Gekås, enligt hans åsikt definitivt implementerar en 

kostnadsledarstrategi. De låga kostnaderna som eftersträvas kan bland annat uppnås 

genom att pressa kostnader i form av marknadsföringskostnader, 

försäljningskostnader och utvecklingskostnader (Porter 1980). Likt det Porter (1980) 

                                                
19 Andreasson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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förespråkar, förklarar Andreasson att till exempel Gekås marknadsföringskostnader 

är något som näst intill inte existerar i Gekås ekonomi20. Porter (1980) poängterar 

dessutom att stora marknadsandelar är ett krav för att få en kostnadsledarstrategi att 

fungera. En faktor som bekräftar Gekås stora marknadsandelar är att de har ungefär 

4,5 miljoner besökare årligen (Gekas.se) och en försäljning på cirka 3,7 miljarder 

2013 (Gekås Ullared AB, 2013). 

 

5.2 Sambandet mellan strategi och prestationsmätning 
Langfield-Smith (1997) påtalar att det finns uppenbara samband i val av 

prestationsmått och vilken strategi ett företag har. Gekås arbetar till största del med 

finansiella prestationsmått, de icke-finansiella måtten används mer informellt genom 

muntlig rapportering på veckomöten. De mått som främst används för att styra 

verksamheten och som används över hela koncernen är de finansiella nyckeltalen: 

• Försäljning 

• Timmar  

• FPAT  

Dessa mått är av en finansiell typ och är de viktigaste måtten för Gekås i deras 

ekonomistyrning och utvärdering21. Detta överensstämmer med Munir et al. (2013) 

som beskriver att för ett företag med en kostnadsledarstrategi är de finansiella måtten 

viktigare än de icke-finansiella eftersom ett företag med denna strategi behöver ha 

bättre överblick på sina kostnader för att klara av att hålla låga priser. I Gekås 

främsta prestationsmått: försäljning, timmar och FPAT uttrycker sig kostnaderna i 

antal arbetade timmar och detta sätts i förhållande till försäljning för att kunna mäta 

och utvärdera hur justeringar, förbättringar och liknande påverkar utfallet. Gekås 

fokus i prestationsmåtten verkar ligga lika mycket på kostnader som på intäkter 

eftersom det bygger på både timmar och försäljning där timmarna står för kostnader 

och försäljning står för intäkter. Munir et al. (2013) trycker på att det är just 

kostnaderna som är viktigast att hålla kontroll på i ett företag med 

kostnadsledarstrategi, men Gekås hanterar både kostnader och intäkter i lika stor 

utsträckning i sin prestationsmätning.  

                                                
20 Andreasson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
21 Persson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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Kostnadsledarstrategi kännetecknas som ovan nämnt av en strategi som går ut på att 

minimera kostnader (Porter, 1980). I Gekås verkar fallet med prestationsmätningen 

vara densamma. Prestationsmätningen som företaget tillämpar är enkel och 

samordnad till att på ett effektivt sätt inte slösa på onödiga resurser som skapar extra 

kostnader. Genom att ha få mått som är så pass effektiva att de ger företaget den 

information som krävs för styrningen behöver inte Gekås bekosta resurser i form av 

tid och personal för mer komplicerad prestationsmätning. Med tid och personal avses 

de resurser som går åt till att mäta, följa upp, sammanställa rapporter och samordna 

dessa med styrningen av företaget. Minimeringen av kostnader i strategin speglar sig 

därmed även i företagets prestationsmätning. Då samma kostnadsminimeringsprincip 

gäller i så väl strategin som i prestationsmätningen hos Gekås.  Detta precis som 

Neely (1999) talar för, att prestationsmätningen ska vara kopplad till företagets 

strategi.  

Gröjer et al. (2008) menar att styra en organisation med endast finansiella mått är 

som att styra en bil genom att endast titta i backspegeln, de visar endast historik. 

Chapman (2005) påtalar också att finansiella mått är otillräckliga för styrningen av 

en organisation. Kaplan och Norton (1996) påstår att för få mått i styrningen av 

företaget är som att flyga ett flygplan med en pilot som endast observerar ett 

mätinstrument. Anthony och Govindarajan (2007) hävdar dessutom att styrning med 

endast finansiella mått skapar kortsiktiga beslut vilket blir dysfunktionellt för ett 

företag. Gekås tillämpar i sin prestationsmätning få mått som dessutom är av 

finansiell karaktär. Detta förhållningssätt till prestationsmätning talar således mot 

flera teorier som beskrivs inom den teoretiska referensramen. Många av de ovan 

nämnda förespråkarna talar för att en sådan typ av användning av få mått av 

finansiell karaktär som Gekås tillämpar är otillräcklig för styrningen av företaget. 

Munir et al. (2013) och Teeratabsirikool et al. (2013) påvisar dock i sina studier att 

just finansiella mått är i fokus för företag med kostnadsledarstrategi, då denna 

strategi riktar in sig på att kostnadsminimera. Måhända kan det betyda att de 

teoretiska modellerna inte är optimala för företag med kostnadsledarstrategi eftersom 

de ofta fokuserar på lika delar icke-finansiella som finansiella mått. Därför blir de 

inte lika aktuella för företag som har som strategi att hålla låga kostnader då det 

också uppstår kostnader vid utveckling, användning och underhåll av modellerna.  
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En uppfattning av de teoretiska modellerna som De Toni och Tonchia (2001) tar upp 

är att i dagens snabbskiftande samhälle behövs allt fler prestationsmått och 

komplicerade modeller som behandlar företaget ur flera perspektiv. Hade Gekås 

minimerat sina kostnader ännu mer genom att ta hjälp av fler mått i sin 

prestationsmätning? Om Gekås hade fokuserat på att sätta upp mål inom företagets 

olika perspektiv och balanserat upp styrningen med fler icke-finansiella mått, hade 

då sambanden mellan perspektivens mål kunnat uppnå en positiv effekt på styrningen 

i form av att finna fler förbättringsmöjligheter och effektiviseringar? Förbättringarna 

och effektiviseringarna kan i detta fall ses som icke-finansiella styrmål som i sin tur 

hade kunnat leda till en minskning i kostnader som ett följdmål (Karlöf & 

Lövingsson, 2003), vilket eftersträvas vid en kostnadsledarstrategi. Detta finner 

förmodligen svar i den ständiga frågan om kostnaden hade överstigit nyttan eller inte. 

Om nyttan med en mer komplex prestationsmätning i sin tur överstiger kostnaden i 

Gekås är svårt att svara på utan att tillämpa någon av de teoretiskt förespråkade 

modellerna i företaget. Detta eftersom det är svårt att veta vilka mått som hade 

presenterat den information Gekås behöver. Den information företaget skulle kunna 

använda för att effektivisera och förbättra styrningen i syfte att minska kostnaderna. 

Det är också en fråga om hur personalen hade accepterat det mer komplexa 

prestationsmätningssystemet. Enligt Karlöv och Lövingsson (2003) bygger 

personalens motivation och arbetstrivsel på att de förstår strategin som i Gekås fall 

kommuniceras ut via prestationsmätningen. En alltför komplicerad modell hade 

kunnat försämra deras motivation och trivsel om de inte förstår modellen (Karlöv & 

Lövingsson, 2003). Eftersom personalens engagemang och acceptans är minst lika 

viktig som ett bra utformat system för prestationsmätning bör en mer komplex 

modell för prestationsmätning övervägas även ur denna synvinkel. 

5.3 Enkel prestationsmätning 
För att skapa en klar och koncis bild av företagssituationen krävs det att de mått som 

tillämpas är enkla att använda och enkla att förstå för alla inom verksamheten. Detta 

möjliggör att alla i organisationen kan arbeta med dessa mått i enlighet med de 

uppställda målen och strategin (Maskell, 1991). Gekås har lagt mycket fokus på att 

prestationsmätningen ska vara enkel och kunna användas av alla i verksamheten, 

vilket speglar deras kostnadsledarstrategi. Gekås mått på försäljning, timmar och 

FPAT används av alla nivåer i företaget från avdelningsledarna på respektive 
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avdelning, att lägga schema efter och att följa sin möjlighet till del av belöning, och 

ända till ekonomichefen som exempelvis använder dem för rapportering till 

styrelsen22. 

 

Försäljning, timmar och FPAT uppfyller Karlöv och Lövingssons (2003) krav på vad 

ett mål ska uppfylla, det ska vara; specifikt, realistiskt, mätbart, accepterat och 

tidsbestämt. Målen på Gekås är specifika för de olika avdelningarna då de anpassas 

utefter hur pass tidskrävande moment avdelningen belastas med. Eftersom målen är 

anpassade efter avdelningarnas förutsättningar är målen realistiska för avdelningen 

att uppnå23. Måtten för att nå målet är mätbara för alla avdelningar som till exempel 

FPAT för ekonomiavdelningen som räknas ut genom den totala försäljningen 

fördelat på antal arbetade timmar. Detta är möjligt på grund av orsakssambandet att 

ökad försäljning leder till fler inleveranser till varuhuset från centrallagret och 

därmed erhåller ekonomiavdelningen fler fakturor som kräver fler arbetande timmar 

och så vidare24 Målen är enkla att förstå och diskuteras aktivt på veckomötena, via 

detta får de anställda förståelse för målen och i och med att målen känns realistiska 

får de en större acceptans för dem. De uppsatta målen gäller för olika perioder så 

som sommar, vinter, höst och vår och är därmed tidbestämda i perioder.  

 

Måtten som används är få och enkla för att de ska vara lätta att förstå och minska 

onödig mätning och rapportering. Enkla prestationsmått gör det även lättare att få 

personalen engagerad när de enkelt kan få en förståelse och relation till måtten. 

Precis som Andreasson25. förespråkar är det onödigt att belasta personalen med fler 

ekonomiska prestationsmått som de blir förvirrade av, detta stjälper mer än hjälper 

personalen att engagera sig. Istället för att då pressa de anställda med många olika 

mått och information som sänker motivationen skapar enkelheten utrymme för 

personalen att lära sig måttens syfte och få en förståelse för dem. I samtliga 

intervjuer verkade alla vara eniga om att måtten försäljning, timmar och FPAT, som 

används för att nå uppsatta mål, uppfyller de krav som Karlöv och Lövingsson 

(2003) förespråkar. 

                                                
22 Persson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
23 Bengtsson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
24 Persson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
25 Andreasson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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Precis som Maskell (1991) beskriver ska de presenterade resultaten vara 

lättförståeliga för att motivera personalen samt ge indikation på att deras individuella 

prestationer har haft en inverkan på resultatet. Detta kan ses i Gekås då det är viktigt 

att alla i personalen förstår prestationsmåtten eftersom prestationsmätningen är 

kopplad till belöningssystemet för att öka motivationen hos personalen. Enligt Karlöf 

och Lövingsson (2003) är det vanligt att anställda inte känner sig delaktiga i 

mätsystemet och därför blir de inte motiverade att höja sin ambitionsnivå. Gekås 

belöningssystem baseras på den procentuella andelen som överstiger det budgeterade 

värdet26. Gröjer et al. (2008) beskriver att belöningar grundade i resultat är en form 

av resultatmått och är endast motiverande och fokuserande på ett allmänt sätt. Dock 

har Gekås avdelningar varje vecka ett möte där de bland annat tar upp hur 

avdelningen ligger till i timmar, försäljning och FPAT. De anställdas schema bygger 

på just dessa mått och därför blir personalen ständigt underrättade om dem i det 

dagliga arbetet. Enligt Karlöf och Lövingsson (2003) ligger förklaringen till att 

personalen inte känner delaktighet i mätsystemet ofta i att personalen inte förstår de 

prestationsmål som är satta, extra belöningar som erhålls uppfattas snarare som 

slumpmässiga än att de hör till mätsystemet. Eftersom måtten på Gekås är utformade 

så att de ska vara enkla att förstå av personalen och att de tar upp dem på 

veckomötena borde detta tala för att personalen känner sig delaktiga i 

prestationsmätningen och förstår kopplingen till belöningssystemet snarare än att 

belöningen är chansartad. Gekås har dock tagit ett beslut angående kostnadsstrategin 

med avseende på belöningssystemet, en medarbetare måste ha arbetat minst 800 

timmar det senaste året för att få ta del av belöningen. Detta gör att de 

säsongsarbetare Gekås är beroende av inte får ta del av belöningen och därigenom 

kan Gekås ändock hålla nere kostnaden för belöning. Motivation och viljan att förstå 

och känna sig delaktig i prestationsmätningen hos säsongsarbetarna skulle därför 

kunna vara lägre i jämförelse med den ordinarie personalen. Detta skulle i sin tur 

kunna ha en inverkan på säsongsarbetarnas arbetsprestation av negativt karaktär 

eftersom de kan känna sig utanför och att extra ansträngning ändå inte lönar sig för 

dem.  

 

                                                
26 Persson, Intervju 15.04.22 utförd av Csiszer, Lundberg & Wennerström 
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5.4 Samband mellan belöningar och prestationsmätning 
Balsam et al. (2011) beskriver att belöningssystemet är ett viktigt verktyg i arbetet 

med att implementera strategin. Att genom belöningssystemet kommunicera målen 

och motivera de anställda att vilja nå upp till dem, att viljan måste finnas i hela 

organisationen. Gekås använder sitt belöningssystem på detta sätt, systemet bygger 

på de tre prestationsmått som företaget använder i arbetet med planering, styrning 

och sålunda också i arbetet med att motivera de anställda. Motivationen som 

belöningssystemet frambringar gör att de anställda får ökad kraft att arbetar mot 

målen vilket leder till att Gekås kostnadsledarstrategi når ut till de anställda och 

därmed blir det en del av det dagliga arbetet.  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 525) kan ett belöningssystem kopplas 

direkt till hela verksamheten eller till en specifik enhet av företaget. Gekås har valt 

att koppla sitt belöningssystem till hela verksamhetens (Gekås AB) utfall mot 

budgeterad FPAT. Enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 525) är ett argument 

för att koppla belöningssystemet till respektive avdelnings prestationsmätning att 

chefens beslut och handling får en mer direkt påverkan på det avdelningen presterar. 

I Gekås är belöningssystemet inte uppbyggt på detta sätt och belöningssystemet kan 

därför ses som mindre motiverade för den enskilde anställde än om det hade byggt på 

respektive avdelnings prestationsmätning. Detta eftersom avdelningens individuella 

prestation får litet utfall mot företagets prestation som helhet och belöningen blir svår 

att påverka i jämförelse med om belöningssystemet byggt på varje avdelnings 

prestationer. Eftersom målen i Gekås ändå är anpassade utifrån avdelningarnas 

specifika funktion (säsongskiftningar och tidskrävande moment) hade det ur denna 

synvinkel varit möjligt att avdelningsanpassa belöningssystemet till exempel genom 

att basera en belöning på avdelningens procentuella ökning som överstiger det 

uppsatta målet som är specifikt för dem. Men som Anthony och Govindarajan et al. 

(2007, s. 525) beskriver kan ett sådant tillvägagångssätt allvarligt försämra internt 

samarbete mellan avdelningarna. Så det Gekås förlorar på att inte bygga 

belöningssystemet på respektive avdelnings prestationsmätning anser de troligen att 

de kompenserar med de fördelar som uppstår i samarbetet internt mellan 

avdelningarna. En avdelningsbaserad belöning hade bland annat kunnat påverka 

avdelningarnas vilja att låna ut befintliga resurser som personal till andra avdelningar 
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på bekostnad av deras “tid” för månaden. Detta skulle kunna orsaka att resurserna 

som redan finns skulle bli outnyttjade och i sin tur skapa extra kostnader. Lösningen 

på detta hade dock kunnat vara att införa ett internpris för utlånad personal till andra 

avdelningar och på så vis kunna använda avdelningsbaserad belöning för att öka 

motivationen. Gröjer et al. (2009) hävdar att använda belöningssystem som ett 

styrverktyg inte har så stor slagkraft, utan fokus ska istället vara på handlingen som 

utförs när det gäller belöningar. Indirekt gör Gekås det då belöningen beräknas på 

försäljning gentemot kostnader. Detta blir dock inte lika tydligt eftersom det då blir 

ett resultat som belönas istället specifika handlingar.  

 

Gekås erbjuder även olika former av ickemonetära belöningar som motivation till 

sina anställda så som tillgång till gym, kurator, sjukgymnast, massör, gratis eller till 

ett subventionerat pris samt även olika anordnade företagsevenemang. Företaget 

lägger mycket fokus på medarbetarnas trivsel då de anser att detta påverkar 

medarbetarnas prestationer positivt. Syftet med att erbjuda denna typ av motivation 

är att få en välmående personal som är motiverade att anstränga sig i linje med 

företagets mål. Dessa ickemonetära motivationshöjare bygger inte och är inte 

beroende av prestationsmätningen, men i och med att syftet är att dessa belöningar 

ska öka välmående och motivera de anställda (styrmått) kan det få en positiv 

inverkan på finansiella och icke-finansiella mål (resultatmått) och eventuella 

förändringar blir synliga i prestationsmätningen. Precis som Gröjer et al. (2008) 

förespråkar finns det ändå ett samband mellan nöjd personal och nöjda kunder som 

belöningar borde baseras på. Vad gäller Gekås kan en nöjd personal påverka 

kundnöjdheten vilken i sin tur kan få positiv inverkan på försäljningen och därmed 

FPAT som i andra hand påverkar belöningen. Många av de förmåner Gekås erbjuder 

sina medarbetare, så som kurator och sjukgymnast, är faktorer som kan minska 

sjukfrånvaron som i sin tur i längden besparar Gekås en hel del personalkostnader 

samt gör att de slipper låna personal och timmar från andra avdelningar eller ringa in 

nya arbetare. På så vis har medarbetarnas förmåner och trivsel ett visst inflytande på 

FPAT. 

 



 

 

 

43 

 

Figur 10. Styrning genom prestationsmätning 

Gekås tre prestationsmått mynnar ut och är direkt knutna till arbetet kring planering, 

styrning och motivering. Gällande planering används dessa mått av arbetsledarna i 

deras dagliga planering vad det gäller schemaläggning. Styrningen sker genom dessa 

tre mått, som Munir et al. (2013) beskriver, leda företaget framåt och som ett 

hjälpmedel vid beslutsfattande. Som stycket ovan beskriver används också dessa tre 

mått som en grund för belöningssystemet som motiverar de anställda till att prestera i 

enlighet med företagets uppsatta mål. Tillsammans bildar dessa tre mått företagets 

implementering av Gekås kostnadsledarstrategi vilket är en viktig del av 

prestationsmätningens syfte (Anthony & Govindarajan, 2014, s.385-386). 

 

5.5 Hur teorin ter sig i praktiken 
Gekås lägger mycket fokus på det finansiella perspektivet, men de utför även 

kundundersökningar och medarbetarundersökningar som klassificeras under det icke-

finansiella perspektivet. Att inte använda teoretiska modeller för prestationsmätning 

verkar vara ett medvetet val av Gekås som betonar vikten av att kritiskt ifrågasätta 

syftet med ett nyckeltal och se om det verkligen driver företag framåt. Nyckeltal och 
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styrning skall hållas så enkel som möjligt enligt Gekås arbetssätt. Modeller för 

prestationsmätning ter sig mycket detaljerade i teorin och studerade från olika 

perspektiv (Neely, 2002). Detta relativt komplicerade sätt att se på ekonomistyrning 

stämmer inte riktigt med Gekås enkla sätt att se på prestationsmätning. Gekås arbetar 

med att detaljerna ska bli så få som möjligt och arbetssättet skall bli enkelt för alla att 

förstå. Rapporter och pappersarbete skall minimeras och detta kan vara svårt om 

Gekås skulle följa en modell som kräver tid och resurser vid utformning och 

rapportering. Det som skall övervägas är om användandet av en modell medför mer 

nytta än vad den kostar. I Gekås fall verkar det irrelevant att satsa på en modell från 

teorin, det är bättre för dem att arbeta efter deras egen enkla modell som är anpassade 

efter deras verksamhet. Otley (1999) beskriver tre användningsområden för 

prestationsmätning: planering, att skapa en objektiv bild av företaget och det tredje 

användningsområdet är motivation. Gekås har tagit fasta på alla dessa tre områden, 

de använder måtten som underlag för bemanning och använder dem som ett 

styrverktyg samt bygger sitt belöningssystem på dem. 

 

Nyare forskning av Teeratansirikool et al. (2013) påvisar att för företag med 

kostnadsledarstrategi är de finansiella måtten viktigare än de icke-finansiella. Detta 

överensstämmer med Gekås som beskrivits tidigare använder sig av de finansiella 

måtten försäljning, timmar och FPAT. Vidare visade studien av Teeratansirikool et 

al. (2013) att det icke-finansiella måttet som användes bland företag med 

kostnadsledarstrategi var kundnöjdhet. I Gekås fall använder de återvändningsgrad 

och rekommendationsgrad som sina viktigaste mått vid kundundersökningar. Dessa 

mått har en stark koppling till kundnöjdhet eftersom det är det som avgör om kunden 

väljer att återvända till varuhuset och om den väljer att rekommendera Gekås till en 

vän eller släkting. Utöver kundnöjdhet använder Gekås även icke-finansiella mått för 

medarbetarnas trivsel. Några av de viktigaste måtten för detta är arbetsklimat, 

ledarskap och medarbetarens egen hälsa. Dessa icke-finansiella mått mäts genom 

kund- och medarbetarundersökningar, som genomförs ungefär var tredje år. 

Anledningen till att de sker mer sällan är att det är mycket resurskrävande eftersom 

det ingår över tusen respondenter i undersökningarna och det blir därmed mycket 

information att analysera. Trivseln för personalen är en mycket viktig bit eftersom 

det sedan är det som avgör hur kunden blir bemött och ger utslag i kundnöjdheten 
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som i sin tur påverkar försäljningen och FPAT. Således kan det betyda att det är svårt 

att endast se till det finansiella perspektivet eftersom det icke-finansiella perspektivet 

i det längre loppet påverkar de finansiella måtten. 
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6 Slutsats 
I detta sista avsnitt presenteras de slutsatser som studien givit. Slutsatsen ämnar 

svara på syfte och frågeställning.  

 

 

Figur 11. Analysmodell - Slutsats 

 

För att lättare få en hel bild av studien, samt vad den syftar att svara på inleds detta 

kapitel med en repetition av uppsatsens frågeställning: 
 

1. Hur arbetar ett stort svensk detaljhandelsföretag som har en uttalad 

kostnadsledarstrategi med prestationsmätning?   

a. Finns det något samband mellan den strategiska positioneringen och 

prestationsmätningen?  

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan den teoretiska referensramen 

och hur företaget praktiskt arbetar med prestationsmätning med avseende på 

planering, styrning och motivation? 
 



 

 

 

47 

En tydlig bild över Gekås prestationsmätning har beskrivits i empirin. Det som 

utmärker Gekås prestationsmätning är enkelhet, att använda mått som är enkla att 

förstå, enkla att mäta och enkla att jämföra. Gekås har aktivt valt att inte använda sig 

av många mått eller komplicerade modeller. Detta är i enlighet med att hålla låga 

kostnader, vilket är det främsta fokusen i en kostnadsledarstrategi. För att svara på de 

första frågorna i frågeställningen 1 och 1 a, tar Gekås fasta på sin strategi genom att 

även i prestationsmätningsarbetet hålla nere kostnader och göra det enkelt. En tydlig 

koppling kan därför ses mellan strategi och prestationsmätning hos Gekås. De väljer 

att hålla nere kostnader över lag men också i arbetet med prestationsmätning väljer 

de att inte arbeta med kostsamma modeller och system som kräver underhåll.  

 

Prestationsmätningens hörnstenar hos Gekås är försäljning, timmar och FPAT, vilka 

de kopplar till ett belöningssystem för att nå ut målen till de anställda och motivera 

dem. Att använda belöningssystem är något som kan tyckas gå emot Gekås strävan 

att hålla nere kostnader. Men tvärtom lyckas Gekås att minimera sina kostnader 

eftersom de använder sitt belöningssystem som ett hjälpmedel. Belöningssystemet 

används i arbetet med att få de anställda att förstå prestationsmätningen och för att 

motivera de anställda att sträva efter att hålla nere kostnaden, vilket har sitt ursprung 

i Gekås kostnadsledarstrategi. Att belöna handling istället för att belöna resultat, 

skulle vara svårt för Gekås då de inte använder fler mått. Att belöna handling skulle 

därför kräva ytterligare prestationsmätning som Gekås idag inte använder. Därför 

kan det vara så att belöna resultat är det enda sättet för Gekås att använda 

belöningssystemet för styrning. Utöver de finansiella hörnstenarna i Gekås 

prestationsmätning ser de även till vissa icke-finansiella prestationsmått såsom 

kundnöjdhet och medarbetarnas trivsel, men de har inte samma fokus på dessa som 

på de finansiella. Trots det har dessa mått en indirekt påverkan på Gekås 

huvudsakliga prestationsmätningsmått försäljning, timmar och FPAT, är därför av 

betydelse för företaget. De mätningar som faktiskt utförs, kundundersökningar och 

medarbetarundersökningar, verkar inte vara av lika stor vikt som de finansiella 

måtten för Gekås. Gekås skulle antagligen kunna vinna på att använda dessa icke-

finansiella mått i större utsträckning men det är också viktigt att iså fall ha en god 

uppfattning om kostnad respektive nytta med det. Vinsten för Gekås skulle kunna 
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vara att snabbare uppfatta kunders- och även anställdas- behov, vilket erbjuder större 

förbättrings- och effektivitetsmöjligheter.  

 

För att svara på den andra frågan i frågeställningen har den teoretiska referensramen 

ställts mot hur Gekås praktiskt arbetar med prestationsmätning. De största likheter 

som uppkommit vid denna studie är att Gekås lägger mycket fokus på att mäta sina 

prestationer ur ett finansiellt perspektiv. Vilket den teoretiska referensramen påtalar 

är vanligt för företag med kostnadsledarstrategi. En annan viktig likhet mellan den 

teoretiska referensramen och hur Gekås praktiskt arbetar med prestationsmätning är 

att det enligt teorin är viktigt för företag med kostnadsledarstrategi att använda ett 

belöningssystem, detta för att kommunicera målen inom företaget och motivera de 

anställda. Detta överensstämmer med Gekås som genom sitt belöningssystem både 

kommunicerar sin strategi och sina mål till de anställda samtidigt som de motiverar 

dem att prestera. Detta för att viljan att hålla nere kostnader ska genomsyra hela 

organisationen.  

 

Skillnader som framkommit i denna studie mellan den teoretiska referensramen och 

hur Gekås praktiskt arbetar med prestationsmätning är avsaknaden av modeller. 

Modellerna, exempelvis BSC, är detaljerade och ser verksamheten ur flera 

perspektiv, dessa modeller används inte av Gekås. Vissa förespråkare inom teorin 

påstår att behovet av denna typ av modeller ökat, samt att dagens företag behöver allt 

fler mått på företagets prestation. Detta är den största skillnaden mellan vad teorin 

förespråkar och hur Gekås använder prestationsmätning. Det är en balansgång för att 

nyttan med mätningen ska överstiga kostnaden, eftersom det är just kostnaden som är 

i fokus på ett företag som Gekås med sin kostnadsledarstrategi. De teoretiska 

modellerna är utrustade med en stor del icke-finansiella mått vilket således inte går i 

enlighet med kostnadsledarstrategi. Det kan vara så att modellerna rent av inte är lika 

lämpade för företag med kostnadsledarstrategi som för differentieringsstrategri. Det 

är också en fråga om personalen hade accepterat mer komplexa modeller för 

prestationsmätning eftersom enkla prestationsmått gör det lättare att få personalen 

engagerad, samt att de kan få en förståelse och relation till måtten. I Gekås fall verkar 

det onödigt att belasta personalen med flera ekonomiska prestationsmått som de kan 

bli förvirrade av. Istället skapar enkelheten utrymme för personalen att lära sig 
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måttens syfte och få en förståelse för dem och därmed förstå företagets vilja och mål. 

Slutligen, ett företag kan bevisligen styra sin organisation med endast tre 

huvudsakliga mått till framgång. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
En tydlig koppling till företagets kostnadsledarstrategi syns följaktligen tydligt, om 

detta är applicerbart för fler kostnadsledarstrategiska företag är svårt att säga då 

denna studie endast undersökt Gekås. Det skulle kunna vara ett förslag till vidare 

forskning angående företagets strategiska val och dess prestationsmätning. Är det 

lika tydligt på andra företag med kostnadsledarstrategi och finns det även samband 

mellan Porters andra strategi, differentiering och prestationsmätning i företag med 

den strategin? Kanske skulle även modeller som är specifikt utformade för de olika 

strategiska valen kunna utvecklas, med hänsyn till att kostnaden inte överstiger 

nyttan. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

8.1.1 Strategi 

• Kostnadsledarstrategi, differentieringsstrategi eller båda? Annat? 

• Låga priser, låga kostnader? 

• Konkurrenskraft 

8.1.2 Mål 

• Finansiella mål 

• Icke finansiella mål 

• Ansvarig för målsättning 

• Kommunikation angående mål 

• Medvetenhet angående mål 

• Motivation mot mål 

8.1.3 Prestationsmätning 

• Er syn? 

• Prestationsmätningsmodeller 

• Mätningsmetoder 

• Information & motivation genom prestationsmätning 

• Uppföljning 

• Resultatutvärdering & jämförelse 

• Samband mellan strategi & prestationsmätning 

• Nuvarande prestationsmätning tillräcklig? 

• Utvärdering av mätinstrument 

 

8.2 Bilaga 2 Figurer 

Figur 1. Analysmodell 

Figur 2. Dispositionsmodell 

Figur 3. Sammanfattande modell över metod 

Figur 4. Analysmodell - Teori 
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Figur 5. Mål → Mått 

Figur 6. Analysmodell - Empiri 

Figur 7. Gekås nyckelmått 

Figur 8. Styrning genom prestationsmätning 

Figur 9. Analysmodell - Analys 

Figur 10. Styrning genom prestationsmätning  

Figur 11. Analysmodell - Slutsats 

 

 


