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FÖRORD 

Denna studie har genomförts som C-uppsats och ämnesfördjupat arbete vid Ekonomi-

högskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Ämnesvalet gjordes mot bakgrund av 

författarnas intresse kring strategifrågor och implementering av valda strategier.  

Arbetets gång har präglats av en iterativ process där ny kunskap har lett till aha-

upplevelser ena dagen för att nästa dag bli ifrågasatt av ytterligare ny kunskap. Denna 

process är inte något som har skrämt utan snarare inspirerat till ännu djupare inläsning 

av de frågeställningar som varit aktuella. Det praktiska inslaget i studiens genomförande 

har varit särskilt nyttigt då teorier har fått testas på verkliga situationer. Detta har skapat 

en ny dimension, inte bara till denna studie, utan till hela utbildningen.  

Författarna vill här tacka de personer som har gjort denna studie möjlig att genomföra. 

Först och främst bör stödet från Nelson Garden ABs personal uppmärksammas. Ett 

särskilt tack till ekonomichef Martin Borgström för hans outtröttliga tålamod, vänliga 

bemötande och uppmuntrande förhållningssätt. Ett stort tack skall också riktas till 

företagets personalchef Magnus Pleijel som på ett inspirerande sätt, genom en 

förmiddagslång utbildning, har delat med sig av sina erfarenheter från företagets korta 

men intensiva erfarenhet av ständiga förbättringar som arbetsmetod.  

Handledaren Anders Jerrelings erfarenhet inom ämnet har varit en nyttig guide under 

studiens gång. Vid de tillfällen författarna har ställts inför svåra val har han fungerat 

som en god lyssnare.  

Slutligen riktas ett stort tack till de opponenter som under arbetets gång, via 

delseminarier, har givit värdefull input. Denna input har bidragit till att blicken har 

kunnat lyftas för att se arbetet an med nya ögon. Många, men inte alla, av 

opponenternas åsikter har arbetats in i det färdiga resultatet och därigenom bidragit till 

att höja arbetets nivå. 

 

Växjö, maj 2011 

Nicklas Hård   Mattias Rundgren 



 

ii 

SAMMANFATTNING 

Författare Nicklas Hård och Mattias Rundgren 

Handledare Anders Jerreling 

Titel Prestationsmätningssystem – design av PMS för Nelson Garden AB 

Bakgrund Mycket av företagens potentiella vinster uteblir på grund av dålig 

koppling mellan strategi och prestation samt på grund av dåliga 

system för prestationsmätningar. Ett företag av Nelson Gardens 

storlek skulle kunna tjäna avsevärt mycket mer om strategiernas 

implementering mäts på ett lämpligt sätt.  

Syfte Att designa ett lämpligt prestationsmätningssystem för fallföretaget 

och däri integrera deras nuvarande system för ständiga förbättringar.  

Avgränsningar Studien är avgränsad från att beskriva fallföretagets nuvarande 

strategier och nyckeltal i detalj samt från implementeringen av färdigt 

prestationsmätningssystem.  

Metod Studien har genomförts som en fallstudie där lämplig teori har legat 

till grund för empiriinsamling som i sin tur har möjliggjort en analys.  

Slutsats Utifrån företagets vision har strategiska målsättningar, framgångs-

faktorer och nyckeltal presenterats. Tillsammans utgör dessa ett 

komplett Balanced Scorecard där särskilt fokus på kausala samband 

finns. Därutöver har en passande plats för företagets system för 

ständiga förbättringar identifierats i det designade prestations-

mätningssystemet.  
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ABSTRACT 

Authors Nicklas Hård and Mattias Rundgren 

Supervisor Anders Jerreling 

Title Performance Measurement Systems – designing a PMS for Nelson 

Garden AB 

Original Title Prestationsmätningssystem – design av PMS för Nelson Garden AB 

Background Much of a firm’s potential profit is not being realized due to a poor 

link between strategy and performance, and due to poor systems for 

measuring performance. A company of Nelson Garden’s size could 

earn considerably more if the implementation of its strategies were 

measured in an appropriate way.  

Purpose To design an appropriate performance measurement system for 

Nelson Garden AB and to integrate their current system for 

continuous improvements in the performance measurement system.  

Limitations The study does not in any way describe the case company’s current 

strategies and key figures in detail, nor does the study make any effort 

to implement the performance measurement system once completed.  

Methodology The study has been performed as a case study where the appropriate 

theoretical framework and firm specific empirical material have been 

the basis for the analysis. 

Conclusions With the company’s vision statement as a starting point, appropriate 

strategic goals, critical success factors and key figures have been 

established. Specific attention has been given to the causal linkage 

between key figures. These form the basis for the complete Balanced 

Scorecard which includes the company’s system for continuous 

improvements. 
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1. INLEDNING 

Inledningskapitlet består av en bakgrundsbeskrivning av den aktuella problematiken 

som leder fram till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för valda avgränsningar och studiens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 

Enligt en undersökning publicerad i Harvard Business Review 2005 (Mankins och 

Steele, 2005, s. 67-8) går företag i snitt miste om 37 procent av den potentiella vinsten 

på grund av dålig koppling mellan strategi och prestation. Tre procent försvinner på 

grund av dåliga system för att mäta prestationen. För exempelvis ett företag med en 

prognostiserad vinst på 50 miljoner kronor skulle ett effektivt system för 

prestationsmätning därför innebära en potentiell vinst på ytterligare 1,5 miljoner kronor 

årligen. 

Då lönsamhet är ett centralt begrepp inom all näringsverksamhet och källan till ett 

företags existensberättigande är det relevant att försöka identifiera alla delar som leder 

till ett lönsamt företagande.  

För att ett företag skall lyckas nå långsiktig lönsamhet krävs en övergripande vision 

som klargör vad företaget vill uppnå (Grant, 2010, s. 23). Sedan formuleras, enligt 

Anthony och Govindarajan (2007, s. 53), de strategier som skall leda företaget mot 

visionen, varpå strategiernas förankring i verksamheten säkerställs genom ett 

Management Control System, nedan kallat MCS. Det är här företagets Performance 

Measurement System, nedan kallat PMS, kommer in i bilden. PMS är den del i ett MCS 

som mäter hur väl företagets strategi implementeras.  

1.1.1 Prestationsmätningarnas roll 

PMS är enligt Franco-Santos och Bourne (2005, s. 114) en grundläggande hörnsten i 

modern företagsledning. Implementeringen av ett väl genomtänkt PMS kan vara det 

som utgör skillnaden mellan succé och fiasko.  
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Ett PMS existerar inte i ett vakuum frikopplat från företaget och kan inte heller 

formuleras i generella ordalag så att samma PMS slentrianmässigt kan implementeras 

på alla företag i alla branscher. För att ett effektivt, och för det aktuella företaget 

ändamålsriktigt, system skall kunna implementeras ställs krav på att hänsyn tas till 

bland annat företagets vision, strategier, organisationsstruktur och omvärld (Bititci, 

1994, s. 17; Bititci, Carrie och McDevitt, 1997, s. 524; Bourne, Kennerley och Franco-

Santos, 2005, 375-6; Anthony och Govindarajan, 2007, s. 576). Ett PMS är helt enkelt 

ett prestationsmätningssystem som behandlar såväl finansiell som icke-finansiell 

information. (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 435-6; Anthony och Govindarajan, 

2007, s. 460)  

Anthony och Govindarajan (2007, s. 461) menar att ett företags strategi definierar 

kritiska framgångsfaktorer och om dessa faktorer mäts och belönas så känner sig 

anställda motiverade att sträva efter att uppnå företagets mål. Detta utgör en central 

ansats i ett PMS. (jämför med figur 1) 

 

Figur 1 - Ramverk för att designa ett PMS Källa: Anthony och Govindarajan, 2007, s. 461 

 

1.1.2 Prestationsmätningar i fallföretaget 

Nelson Garden AB är marknadsledande i Sverige inom trädgårdsbranschen och är ett 

familjeföretag med anor från tidigt 1900-tal. Företaget hade enligt 2010 års 

årsredovisning en omsättning år 2009 på 214 miljoner kronor (Nelson Garden AB, 

Strategy What gets measured, 
gets done

What counts, 
gets measured

What gets rewarded, 
really counts

What gets done, 
gets rewarded
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2010). Företaget kommunicerar tydligt genom sin hemsida att deras försäljning ”ökar 

så in i Norden” och att deras sortiment växt från att tidigare mest innehålla frön till ett 

brett sortiment av trädgårdstillbehör (Nelson Garden AB, 2011a). För att klara av 

fortsatt tillväxt ställs stora krav på hur företaget mäter sina prestationer. I dagsläget 

finns inget färdigt system för att mäta om företagets strategier är effektivt 

implementerade (Ekonomichef, 2011a).  

1.2 Problemdiskussion 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 27) menar att den traditionella ekonomistyrningen som 

enbart behandlar finansiella mått såsom intäkter, kostnader och lönsamhet inte ger 

tillräckligt med information för att kunna vara beslutsgrundande. Dessa mått kan i bästa 

fall förklara de aktiviteter som genomförts men kan leda de strategiska beslutsfattarna 

inom ett företag bort från de mål de strävar efter att nå. Eccles (1991, s. 132), Merchant 

och Van der Stede (2007, s. 472) och Anthony och Govindarajan (2007, s. 462) delar 

denna uppfattning om att problemet med finansiella nyckeltal är att de endast tittar på 

vad som redan har hänt.  

Denna problematik blir särskilt tydlig i en inledande diskussion med företrädare för 

fallföretaget Nelson Garden AB där det framkommer att nyckeltalen i företaget är av en 

övervägande bakåtblickande karaktär. (Ekonomichef, 2011a) 

Eccles (1991, s. 132) menar dock att ett skifte i tänkesätt har skett och att finansiella 

nyckeltal inte längre utgör den enda grunden för prestationsmätningar utan snarare är en 

i raden av olika typer av nyckeltal. 

En insats för att designa ett PMS med en god balans mellan finansiella och icke-

finansiella nyckeltal i fallföretaget välkomnades därför. (Ekonomichef, 2011a) 

Målet med ett PMS är enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 460) att implementera 

den fastställda strategin. Det är därför otillräckligt att enbart fokusera på finansiella 

nyckeltal för att säkerställa att strategin kan verkställas på ett framgångsrikt sätt 

(Anthony och Govindarajan, 2007, s. 412). Av vikt är istället att identifiera de 

bakomliggande faktorer som driver företagets framgång (Merchant och Van der Stede, 

2007, s. 472). Den tidigare fixeringen vid finansiella nyckeltal förde enligt Olve, Roy 

och Wetter (1999, s. 27) bort fokus från icke-finansiella nyckeltal så som 
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produktkvalitet, kundnöjdhet, leveranstid, implementeringstiden för en ny produkt samt 

de anställdas kompetensnivå. Effekten blev ett kortsiktigt tänk och suboptimering inom 

företaget.  

Eccles (1991, s. 131-2) menar att de frågor som företagsledare bör ställa är av typen: 

”Given our strategy, what are the most important 

measures of performance? How do these measures 

relate to one another? What measures truly predict 

long-term financial success in our business?”  

Frågan om hur mätetalen hänger ihop med varandra är av särskilt intresse och detta 

kausala tänk är en av grundbultarna i det för närvarande flitigast omskrivna systemet för 

prestationsmätningar, Balanced Scorecard (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 474-6; 

Kaplan och Norton, 1996, s. 30-1; Anthony och Govindarajan, 2007, s. 465; Olve, Roy 

och Wetter, 1999, s. 70; Niven, 2006, s. 27).  

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 28) belyser vidare att ekonomistyrningen varit svår för 

de anställda i ett företag att förstå sig på. Detta då informationen inte länkat de 

anställdas vardagliga prestationer med de rapporter som de anställda kan läsa. Denna 

komplexitet att förstå och tolka rapporterna kan leda till att missvisande information ges 

ut i företaget. Anthony och Govindarajan (2007, s. 464-5) menar att denna problematik 

kan åtgärdas genom att forma mätetalen så att de skapar en målkongruens mellan 

företagets mål och de anställdas mål. Om detta görs så ökar chanserna att 

organisationen som helhet verkar i samstämmighet med sina strategier.  

Företaget har uttryckt önskemål om att deras nyligen implementerade system för att 

fånga upp de anställdas förslag på förbättringsåtgärder inom organisationen skall vara 

integrerat i det PMS som utformas. Företaget kallar detta system för STF, vilket betyder 

ständiga förbättringar. Detta för att hela organisationen skall få en möjlighet att kunna 

sträva mot samma mål. (Ekonomichef, 2011a) 

Ett annat problem med den traditionella finansiella mätningen är att företagets omvärld 

ignoreras, vilket kan leda till att tydliga signaler ifrån omvärlden om ett förändrat 

kundbehov eller marknadssituation kan komma till företagsledningens kännedom senare 

än vad den borde ha gjort. (Olve, Roy och Wetter, 1999, s. 28) 
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1.2.1 Problemformulering 

Vilka nyckeltal skall mätas inom Nelson Garden AB för att de skall nå sin vision?  

Hur kan det nuvarande systemet för ständiga förbättringar integreras i det PMS som 

designas för företaget? 

1.2.2 Syfte 

Mot bakgrund av problemdiskussionen och problemformuleringen är syftet med denna 

studie att designa ett lämpligt PMS för fallföretaget och integrera nuvarande system för 

ständiga förbättringar i detta PMS.  

1.2.3 Teoretisk och praktisk relevans 

Studiens teoretiska relevans är tvådelad. För det första finns det en kritik inom 

prestationsmätningsområdet att de nyckeltal som används saknar kausalitet (se 

exempelvis Nørreklit, 2000, s. 71 och Anthony och Govindarajan, 2007, s. 469). Denna 

kritik leder till att studiens författare lägger särskilt fokus på nyckeltalens kausala 

samband. För det andra välkomnar flera grundare till prestationsmätningssystem (se 

exempelvis Adams och Roberts [refererade i Olve, Roy och Wetter, 1999, s. 36] och 

Kaplan och Norton, 1996, s. 232-3) ett fokus på en företagskultur som anammar 

ständiga förbättringar som en arbetsmetod för att få företagets och de anställdas mål att 

kongruera. Den teoretiska relevansen blir då tydlig eftersom detta tänk kommer att få en 

naturlig plats i det PMS som designas.  

Studien har en praktisk relevans för företaget då studiens syfte är att designa ett PMS, 

vilket saknas i dagsläget. Ett väl fungerande PMS kan enligt Mankins och Steele (2005, 

s. 67-8) leda till en ökad lönsamhet. Vidare förtydligas relevansen ytterligare då 

företagets system för ständiga förbättringar integreras i PMS för att Nelson Garden AB 

skall kunna se hur deras system för ständiga förbättringar påverkar organisationen både 

finansiellt och icke-finansiellt.  

1.2.4 Avgränsningar 

Då ett PMS, som tidigare nämnts, ingår i det större sammanhanget MCS är det viktigt 

att få en känsla av vad ett MCS är. Denna studie kommer dock bara på ett övergripande 

plan behandla ett MCS på grund av att studien skulle bli alltför omfattande om ett helt 

MCS skulle studeras och formuleras. Inom studiens huvudområde, PMS, kommer 
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begränsningar att göras så att bara nyckeltal relevanta för den strategiska inriktningen, 

samt interna system som är relevanta för studien syfte, att behandlas. 

Denna studie kommer bara att fokusera på designandet av styrkortet, inte den 

efterföljande implementeringen, då detta enligt Olve, Roy och Wetter (1999, s. 61) är en 

process som kräver flera månaders arbetsinsats i olika interna projekt på plats.  

För att undvika publicering av känsligt material är studien avgränsad från att beskriva 

fallföretagets nuvarande strategiska målsättningar, samt från att i detalj beskriva 

nuvarande nyckeltal och genomförda omvärldsanalyser. För att kunna uppfylla studiens 

syfte, som är att designa ett lämpligt PMS för Nelson Garden AB, har därför passande 

strategiska målsättningar utformats utifrån relevant teori och empiri. De strategiska 

målsättningar som utformats stärks genom de nyckeltal som tagits fram i det PMS som 

studien resulterar i. 

1.3 Disposition 

I detta kapitel har en inledande introduktion till studiens huvudsakliga ämnesområde 

behandlats.  

I kapitel två återfinns en redogörelse för grundläggande metodologiska ställnings-

taganden och en redogörelse för hur studien genomförs. Detta inkluderar hur empiriskt 

och teoretiskt urval görs samt vilka personer som är relevanta att intervjua och vilka 

frågor som leder fram till studiens resultat. 

Kapitel tre syftar till att ge en god inblick i den teoretiska referensram som omgärdar 

ämnesområdet. Specifikt behandlas PMS, men även bitarna som omgärdar ett PMS, 

såsom strategi och MCS behandlas.  

De empiriska data som samlas in från fallföretaget behandlas utförligt i kapitel fyra och 

det är denna empiri som kopplas mot teorin från kapitel tre och tillsammans utgör 

grunden för den analys som finns i kapitel fem.  

Slutligen, i kapitel sex, presenteras de slutsatser som kan dras från studien och ett 

ändamålsenligt PMS för Nelson Garden AB har i och med detta tagit form.  
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2. METOD 

I metodkapitlet behandlas bakomliggande faktorer för val av forskningsstrategi och 

forskningsdesign. Därutöver beskrivs tillvägagångssättet för studiens genomförande.  

2.1 Forskningsstrategi 

Samhällsvetenskaplig forskning är enligt Bryman och Bell (2005, s. 39-41) indelad i två 

huvudsakliga forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ forskning. Det som 

särskiljer dem är något förenklat att kvantitativ forskning söker svara på frågeställningar 

som oftast går att synliggöra genom användandet av siffror och statistisk nomenklatur, 

medan kvalitativ forskning i högre utsträckning synliggör motsvarande problematik 

genom användandet av ord. Enligt Denzin och Lincoln (2005, 10) betonar kvalitativa 

forskare det intima förhållande som uppstår mellan forskaren och det som skall studeras 

mot bakgrund av den verklighet som är skapad i de sociala sammanhang där 

studieobjektet befinner sig. Den kvalitative forskaren är intresserad av den typ av 

frågeställningar som rör processer, därför måste sådan forskning beskrivas med ord. På 

motsvarande sätt är den kvantitative forskaren intresserade av mått och kausala 

samband mellan olika variabler och inte alls intresserad av de bakomliggande 

processerna. Av denna anledning är det lämpligt att kvantitativ forskning beskrivs i 

siffror.  

2.1.1 Ontologi 

Ontologi är enligt svenska akademiens ordbok ”läran om de begrepp och kategorier 

man behöver för att beskriva och förklara verkligheten” (Svenska Akademin 2009, 

s. 2219), det vill säga kunskapen om hur världen ser ut. För en forskare är det viktigt att 

förstå hur den egna synen på världen är då denna syn formar hur forskaren ser på och 

beskriver världen (Denzin och Lincoln, 2005, s. 22).  

Ontologi delas in i två huvudkategorier och en stor begreppslig konsensus råder mellan 

olika metodförfattare även om Bryman och Bell (2005) använder sig av en något 

annorlunda terminologi. Begreppen realism och idealism (Patel och Davidson, 2003, s. 
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16-7; Björklund och Paulsson, 2003, s. 65; Snape och Spencer, 2003, s. 11-3) kallas av 

Bryman och Bell (2005, s. 33) för objektivism respektive konstruktionism, men är i 

grunden samma sak som realism och idealism.  

2.1.1.1 Realism 

Realism är enligt Snape och Spencer (2003, s. 11) en syn där en extern verklighet 

existerar oberoende av folks tro eller uppfattning av den. Patel och Davidson (2003, 

s. 16-7) vidareutvecklar denna förklaring och menar att om alla sinnen skulle stängas av 

hos en person så skulle världen ändå finnas kvar därute.  

Även realism kan brytas ner i ytterligare kategorier; materialism och subtil realism. 

Båda bygger på samma grund som realism, det vill säga att världen finns därute 

oberoende av våra uppfattningar av den. Inom det materialistiska synsättet är det dock 

bara materiella ting som är verkliga och alla mentala företeelser, såsom känslor och tro, 

kommer från den materiella världen. Subtil realism är en variant av realism som innebär 

att verkligheten finns därute oberoende av våra uppfattningar av den, men vi kommer 

inte åt en förståelse av den på grund av våra förutfattade meningar och fördomar. 

(Snape och Spencer, 2003, s. 16) 

2.1.1.2 Idealism 

Patel och Davidson (2003, s. 16-7) menar att idealism innebär att verkligheten inte kan 

existera oberoende av hur vi upplever den. Björklund och Paulsson (2003, s. 65) går 

steget längre och menar att idealism innebär att verkligheten bara är en egen 

konstruktion i observatörens huvud. Extremfallet av idealism skulle således vara att 

ingenting kan existera utanför vårt medvetande och att hela världen därför per definition 

är imaginär.  

Snape och Spencer (2003, s. 16) bryter ner idealism i underkategorierna subtil idealism 

och relativism. Subtil idealism är en variant av idealism som erkänner en kollektiv 

förståelse. I praktiken innebär detta att verkligheten inte kan existera utanför den 

begreppsvärld som vi bär på i våra huvuden, men att vi gemensamt kan skapa en 

kollektiv förståelse för hur verkligheten ser ut och därigenom få en uppfattning av 

världen. Relativism innebär att verkligheten bara kan vara vetbar genom sociala 

konstruktioner, men att det inte finns en enda verklighet utan att det snarare finns en rad 

olika verkligheter som har skapats genom olika sociala konstruktioner.  
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2.1.2 Epistemologi 

Epistemologi betyder ”kunskapsteori” (Svenska Akademien, 2009, s. 677) och svarar 

enligt Snape och Spencer (2003, s. 13) på frågor av typen; hur kan vi känna till vår 

verklighet och vad utgör grunden för denna kunskap?  

Det finns tre områden inom epistemologin där det enligt Snape och Spencer (2003, 

s. 13-4) råder en viss debatt. Dessa är i tur och ordning; relationen mellan forskare och 

det som forskas, teorier gällande ”sanning” och tillvägagångssättet för att inhämta 

kunskap.  

Vad gäller relationen mellan forskare och det som forskas handlar debatten om huruvida 

människor som studeras låter sitt agerande påverkas av studiesituationen eller inte. Om 

agerandet påverkas får detta följdverkningar på studiens trovärdighet eftersom alla 

ambitioner om objektivitet går om intet. (Snape och Spencer, 2003, s. 13-4)  

Sanningsbegreppet inom naturvetenskapen har en klar koppling mellan observationer 

och den verklighet som ämnas beskrivas. Inom samhällsvetenskapen finns ett alternativt 

sanningsbegrepp som säger att verkligheten bara kan beskrivas genom samförstånd 

mellan forskaren och det forskade och inte på ett absolut sätt. (Snape och Spencer, 

2003, s. 14) 

Det tredje debattområdet handlar om hur kunskap införskaffas. Generellt brukar sägas 

att kvalitativ forskning är induktiv, men Snape och Spencer (2003, s. 14) menar att 

verkligheten inte är så enkel. De menar att både induktion och deduktion används flitigt 

inom kvalitativ forskning. (Mer om induktion och deduktion nedan)  

Fyra begrepp är centrala inom epistemologi. Positivism, icke-positivism, empirism och 

rationalism. Positivism och icke-positivism behandlar utgångspunkter för hur en 

forskare kan gå tillväga för att skaffa sig kunskap om världen, det vill säga hur vi kan 

känna till vår verklighet (Björklund och Paulsson, 2003, s. 65). Empirism och 

rationalism behandlar hur kunskapen blir till hos individen, med andra ord, vad som 

utgör grunden för kunskapen (Patel och Davidson, 2003, s. 17). 

2.1.2.1 Positivism 

Den positivistiska synen ser kunskapsinhämtandet som en kumulativ process där ny 

kunskap läggs till gammal. Denna kunskap fås genom att verifiera och falsifiera 

hypoteser och teorier, och genom ett sådant förfarande uppnås en objektiv och sann 
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kunskap. En positivistisk syn förutsätter vidare att observatören är extern och därför inte 

påverkar objektet på något vis. En positivistisk forskare bedriver sin forskning för att 

denne är intresserad av att veta hur saker fungerar, inte varför. (Björklund och Paulsson, 

2003, s. 65) 

2.1.2.2 Icke-positivism 

Motsatsen till positivism är icke-positivism. Björklund och Paulsson (2003, s. 65) 

menar att kunskap, enligt en icke-positivistisk syn, fås genom att förståelse skapas och 

det är inte bara det undersökta fenomenet som är av intresse för forskaren utan även 

dess omgivning. En icke-positivistisk syn förutsätter vidare att undersökaren inte kan 

särskiljas från undersökningsobjektet. Å andra sidan är inte metoderna för insamling 

och analys av data lika styrda som de är inom positivismen.  

Icke-positivism är det som enligt Bryman och Bell (2005) går under beteckningen 

tolkande synsätt. Daniel Ericsson (2011b) tar upp den hermeneutiska cirkeln som ett 

inslag i detta synsätt. Den hermeneutiska cirkeln innebär att helheten måste förstås för 

att kunna förstå delen, och delen måste förstås för att kunna förstå helheten.  

2.1.2.3 Empirism 

Empirism är enligt Patel och Davidson (2003, s. 17) en kunskapsfilosofisk syn på 

kunskapens ursprung där vi får kunskap genom våra sinnen och upplevda erfarenheter. 

Detta synsätt innebär att människan föds som ett helt oskrivet blad där varje ny 

erfarenhet läggs till kunskapsbanken. Enligt detta synsätt får individen en äkta bild av 

världen och varje intryck blir till ny kunskap.  

2.1.2.4 Rationalism 

Rationalism är motsatsen till empirism. Patel och Davidson (2003, s. 17) menar att 

”idéer, begrepp och förmågor är givna eller medfödda”. Den införskaffade erfaren-

heten får sin mening genom dessa medfödda idéer, begrepp och förmågor.  

2.1.3 Induktion vs. Deduktion 

Patel och Davidson (2003, s. 23) beskriver induktion och deduktion som två alternativa 

tillvägagångssätt för att relatera teori med empiri.  

De menar att ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren drar slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier.  Forskaren 

följer här bevisförarens väg enligt Patel och Davidson (2003, s. 23) då dennes inriktning 
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är prövning av teorier när det gäller vilken roll teorin spelar i relation till forskningen. 

(Bryman och Bell, 2005, s. 40) 

Det deduktiva tillvägagångssättet illustreras här nedan i figur 2 enligt Bryman och Bells 

beskrivning (Bryman och Bell, 2005, s. 23): 

 

Figur 2 - Arbetsgång vid deduktiv forskningsansats, Källa: Bryman och Bell, 2005, s. 23 

 

En forskare som använder sig av ett induktivt tillvägagångssätt kallas av Patel och 

Davidson (2003, s. 23) för en som går upptäckarens väg. De förklarar detta påstående 

med att forskare som använder sig av detta tillvägagångssätt först studerar sitt 

forskningsobjekt för att sedan, utifrån den information som empirin genererat, 

formulera en teori. Bryman och Bell (2005, s. 40) har samma synsätt som Patel och 

Davidson och benämner induktion som ett tillvägagångssätt grundat på teorigenerering.   

Det induktiva tillvägagångssättet illustreras här nedan i figur 3 enligt Bryman och Bells 

beskrivning (Bryman och Bell, 2005, s. 300): 

 

Figur 3 - Arbetsgång vid induktiv forskningsansats, Källa: Bryman och Bell, 2005, s. 300 
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2.1.4 Val av forskningsstrategi 

Som tidigare nämnts är kvantitativa studier intresserade av att besvara hur något 

fungerar, medan kvalitativa studier är intresserade av processerna bakom. Då studiens 

syfte är att designa ett PMS för ett specifikt företag faller det sig naturligt att denna 

studie utförs med en kvalitativ forskningsstrategi. Detta för med sig vissa konsekvenser 

vad gäller ontologi och epistemologi samt huruvida studien kommer att vara av induktiv 

eller deduktiv art.  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 297) är kvalitativ forskning genomsyrat av induktion, 

ett tolkande synsätt (icke-positivism) och konstruktionism (idealism). Dock är det, som 

tidigare nämnts, inte alltid att kvalitativ forskning använder sig av induktion (Snape och 

Spencer, 2003, s. 14). Det går att kombinera olika metodologiska grundtänk och detta 

kallas då för ett pragmatiskt kriterium och innebär att forskaren låter problemet eller 

syftet styra studiens förhållande till teori (Ericsson, 2011a). Även Bryman och Bell 

(2005, s. 494) menar att det i kvalitativa undersökningar går att pröva teorier, alltså ett 

deduktivt tillvägagångssätt.  

Denna studie är övervägande deduktiv i sin art då beprövade teorier används för att 

applicera på ett fallföretag men har ett iterativt inslag då nya empiriska upptäckter 

kräver inläsning av ny relevant teori. Detta för med sig att det pragmatiska kriterium 

som ovan beskrivits tillämpas i denna studie.  

De ontologiska och epistemologiska synsätt som präglar denna studie är subtil idealism 

respektive icke-positivism och empirism. Studiens prägling av subtil idealism bygger på 

det faktum att studien är avgränsad från fallföretagets strategiska målsättningar och 

nuvarande nyckeltal. Därför måste en verklighetsbild skapas i författarnas huvuden 

baserad på insamlad empirisk data så att konsensus mellan författarna och fallföretagets 

verklighet uppstår. Genom inläsning på relevanta teoretiska begrepp möjliggörs en icke-

positivistisk tolkning av strategiska målsättningar och nyckeltal som utifrån den 

empiriska undersökningen styrker studiens syfte och fallföretagets önskemål. Vidare har 

studien en empiristisk epistemologisk grundsyn som innebär att varje ny erfarenhet blir 

till ny kunskap som kräver ny inläsning av teori. Denna iterativa växelverkan mellan 

insamling av empiri och inläsning av teori präglar studien. Den hermeneutiska cirkeln 

präglar även studiens omfattning då till exempel MCS beskrivs för att läsaren skall få en 
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uppfattning om helheten som delen PMS ingår i, samt öka förståelsen för delen PMS 

genom att beskriva helheten som den befinner sig i och skall vara funktionell med.   

2.2 Forskningsdesign 

Enligt Flick (2004, s. 146) är forskningsdesign en plan för att samla in och analysera 

den data som krävs för att kunna besvara den eller de frågor som skall besvaras. Vidare 

menar han (2004, s. 146) att en forskningsdesign kan innehålla allt från minutiösa 

beskrivningar av hur data skall insamlas till empiriskt urval och analysteknik.  

2.2.1 Fallstudie 

Enligt flera metodförfattare (Bryman och Bell, 2005; Yin, 2007; Creswell, 2009; 

Halvorsen, 1989) innebär valet av en kvalitativ forskningsstrategi att en fallstudie skall 

genomföras. Yin (2007, s. 31) menar att en fallstudie är en empirisk undersökning som 

studerar en nutida händelse. Grundläggande för en fallstudie är enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 71) att ett specifikt fall studeras detaljerat.  

Utformningen av designen för en fallstudie ska enligt Yin (2007, s. 37) uppfylla fyra 

kvalitetsvillkor; begreppsvaliditet, intern validitet (gäller inte beskrivande eller 

undersökande fallstudier), extern validitet samt reliabilitet.  

En nackdel med fallstudier är svårigheten att kunna dra generella vetenskapliga 

slutsatser, det vill säga, säkerställa den externa validiteten (Yin, 2007, s. 28). Yin menar 

dock att fallstudier är generaliserbara när det gäller analytisk generalisering men inte 

vid statistisk generalisering som mer handlar om att mäta frekvenser. Mer detaljerade 

beskrivningar angående dessa former av generaliseringar finns nedan under rubriken 

generaliserbarhet. 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Datainsamlingsmetod  

Den teoretiska datainsamlingen består av böcker inom området samt vetenskapliga 

artiklar.   
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Den empiriska data som är nödvändig för att kunna formulera ett PMS inhämtas genom 

intervjuer med nyckelpersoner i företaget, tillgång till företagsinterna dokument, 

tillgång till årsredovisningar samt en inläsning om branschen som helhet. Information 

om branschen inhämtas från exempelvis konkurrenternas hemsidor.  

2.3.2 Val av litteratur 

Valet av litteratur styrs i mångt och mycket av vad som anses vara relevanta data för 

studien. Ett PMS kan bara designas om kännedom finns om vision, strategi, omvärld 

och så vidare (Bititci, 1994, s. 17; Bititci, Carrie och McDevitt, 1997, s. 524; Bourne, 

Kennerley och Franco-Santos, 2005, 375-6; Anthony och Govindarajan, 2007, s. 576). 

En inläsning på litteratur rörande dessa bitar är därför nödvändig och här finns en rad 

intressanta källor. Nyckelord i sökning efter relevant litteratur, oavsett om det är i form 

av böcker eller vetenskapliga artiklar, är strategy, swot, performance measurement 

system, management control system, kaizen, continuous improvements, key performance 

indicators samt balanced scorecard.  

Vidare används företagsinterna dokument, årsredovisningar och internet för att skapa en 

bild av fallföretaget. Konkurrenters hemsidor granskas för att skapa en helhetsbild över 

branschen.   

2.3.3 Val av företag 

Fallföretaget vid designandet av ett PMS är Nelson Garden AB i Tingsryd. Företaget är 

ett lämpligt objekt utifrån flera olika aspekter. Dels är det ett anrikt företag som sedan 

starten har ägts av samma familj, dels har företaget en starkt expansiv strategi som 

märks ute i allmänheten genom bland annat rikstäckande tv-reklam och arenareklam vid 

idrottsevenemang runt om i Sverige.  

Vid initial kontakt med företagets ekonomichef påtalades behovet av ett PMS varpå 

valet av fallföretag föll på Nelson Garden AB. 

2.3.4 Intervjumetod 

Enligt Taylor och Bogdan (1998, s. 92) är det inom kvalitativa intervjuer inte 

nödvändigt att på förhand veta exakt vem som skall intervjuas eller vad som skall 

frågas. En mer flexibel ansats är möjlig. Detta öppnar upp dörren för att fler, eller färre, 

personer än vad som först är tänkt kommer att intervjuas allteftersom det framkommer 

vad som är relevant att veta för att uppnå studiens syfte. En av fördelarna att ha ett 
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någorlunda öppet förhållande till intervjumetoden är det som Taylor och Bogdan (1998, 

s. 93) benämner snowballing, vilket innebär att den som för stunden intervjuas kan 

fungera som en inkörsport till andra intervjupersoner och introducera intervjuaren för 

dessa personer.  

Den form av intervju som är mest lämplig för denna studie är den metod som Bryman 

och Bell (2005, s. 363) kallar semistrukturerad intervjumetod. Yin (2007, s. 118) kallar 

denna metod för den fokuserade intervjun.  

En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren ställer en rad öppna 

frågor som följer ett visst tema och kan anta formen av en dialog (Yin, 2007, s. 118). 

Den som blir intervjuad tillåts att prata förhållandevis fritt och det är upp till 

intervjuaren att se till att samtalet följer den specifika tematiken (Bryman och Bell, 

2005, s. 363). 

Som intervjuare är det emellertid viktigt att vara öppen för nya frågeställningar som kan 

dyka upp under en intervju. På ett liknande sätt som vid ovan nämnda snowballing kan 

nya aspekter av det som skall studeras komma till ytan och det är då viktigt att ha ett 

öppet sinne för dessa nya intryck.  

2.3.5 Val av intervjupersoner 

För att komma åt viktig information angående företaget krävs en kontakt med relevanta 

personer som är insatta i företaget. För att studien ska få en legitimitet och för att dess 

reslutat ska ha en ökad chans att bli implementerade är det viktigt att intervjua 

nyckelpersoner i företaget som har befogenheter att implementera de förslag studien 

mynnar ut i. 

Nyckelpersoner på företaget är dess ekonomichef och controller. Efter kontakt med 

dessa, och för att fånga upp empiriskt material kring systemet för ständiga förbättringar, 

etablerades genom snowballing kontakt med ansvariga för systemet och två 

kollektivanställda.  

2.4 Kvalitetsmått 

Kvalitetsmått inom forskning är olika beroende på vilken forskningsstrategi som 

används. Studien är precis som tidigare nämnts kvalitativ (se stycke 2.1.4 ovan), vilket 
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innebär att kvalitetsmått som blir aktuella är validitet, reliabilitet, replikerbarhet och 

generaliserbarhet.   

2.4.1 Validitet och Reliabilitet 

Patel och Davidson (2003, s. 102-3) uttrycker att kvalitet i kvalitativa studier omfattar 

forskningsprocessen i sin helhet. De beskriver kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet 

enligt följande: 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att 

undersöka dvs. vi måste veta att vi har god validitet. 

Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, 

dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.” (Patel 

och Davidson, 2003, s. 98) 

Validitetsbegreppet kan enligt Andersen (1998, s. 85) översättas med giltighet och 

relevans. Andersen menar att giltigheten beskriver överensstämmelsen mellan de 

teoretiska och empiriska begreppen. Han menar vidare att relevansen säger något om 

hur väsentligt det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för den 

problemställningen man tagit fram. Reliabiliteten menar Andersen (1998, s. 85) anger 

hur resultaten från ett mätinstrument eller mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller i 

vilken grad vi mäter hur bra och precist vi mäter det vi faktiskt mäter, oberoende av vad 

vi avser att mäta. 

Dessa kvalitetsmått är inte självskrivna utan utsatta för kritik när det gäller deras 

relevans inom den kvalitativa forskningen. Bryman och Bell (2005, s. 304) antyder att 

kvalitetsmåttet validitet rymmer en del mätning vilket inte är av intresse för kvalitativt 

lagda forskare. Därför är frågan om validitet ska ha någon som helst betydelse för 

kvalitativa undersökningar. Det finns fyra alternativa kvalitetsmått som kan användas 

inom den kvalitativa forskningen. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, 

möjlighet att styrka och bekräfta samt äkthet. (Bryman och Bell, 2005, s. 306-9) 

Daniel Ericsson (2011c) poängterar att dessa alternativa kvalitetsmått är översättningar 

från kvantitativa kvalitetsmått och bör användas med viss försiktighet inom kvalitativ 

forskning. Han menar att några av de kvalitativa kvalitetsmått som istället bör beaktas 

är tolkande kvalitetsmått såsom teoretisk mättnad, empirisk mättnad, tolkningsmättnad 

och pragmatisk validitet.  
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Validitet som enligt Bryman och Bells tolkning innehåller en del mätning får i sin tur 

kritik för att vara en feltolkning av begreppet validitet. Kvale skriver i sin bok ”Issues of 

Validity in Qualitative Research” (1989, s. 75) att innebörden av att validera är – att 

undersöka. Kvale menar vidare att den teoretiska innebörden av validitet inte handlar 

om att mäta utan om att undersöka vetenskapliga teorier.  

2.4.2 Replikerbarhet 

För att en studie ska uppfylla kvalitetskravet på att vara replikerbart, det vill säga 

reproducerbart eller upprepningsbart, krävs det att forskaren som bedriver studien 

detaljerat dokumenterar sitt tillvägagångssätt. En anledning till att en forskare blir 

intresserad av att försöka replikera en studie kan vara att denne känner att resultaten 

ifrån den aktuella studien skiljer sig markant från andra relevanta studier. (Bryman och 

Bell, 2005, s. 48) 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Lewis och Ritchie (2003, s. 263) tar upp diskussionen i vilken utsträckning, om ens i 

någon, kvalitativ forskning kan ligga till grund för generaliseringar av dess resultat. 

Ritchie och Lewis menar att det råder stora motsättningar författare emellan kring 

frågan om den kvalitativa forskningens generaliserbarhet. De menar vidare att vissa 

forskare inte längre anser att generalisering har någon relevans i kvalitativa studier, men 

själva hävdar de att resultaten från kvalitativ forskning går att generalisera. 

De två typer av generaliseringar som Yin (2007, s. 51-3) tar upp är statistisk (empirisk) 

generalisering och analytisk (teoretisk) generalisering.  

Analytisk generalisering har enligt Seale (1999, s. 109) sin grund i logiken. Detta gör 

det möjligt att generalisera utifrån en kvalitativ studie i form av en fallstudie om logiken 

i resultaten är stark nog att kunna överföras på andra situationer. Den andra formen av 

generalisering, den statistiska, lämpar sig inte för kvalitativa studier enligt Seale (1999, 

s. 109) då denna fokuserar på sannolikhet. Yin (2007, s. 52) delar Seales syn genom att 

säga att statistisk generalisering har mindre relevans för fallstudier. 

Seale (1999, s. 109) menar vidare att logisk slutledning kan ersätta slutledning byggd på 

statistik om forskaren är säker på att en teoretisk eller logisk generalisering kan föras 

från det aktuella fallet till andra fall. Validiteten i denna generalisering beror inte på det 
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enskilda fallet utan på styrkan i det teoretiska resonemanget som leder fram till 

generaliseringen. (Seale, 1999, s. 109) 

2.4.4 Redogörelse för säkerställandet av kvalitetsmåtten i denna studie 

Den begreppsflora som omgärdar prestationsmätningsområdet är diger och därför är det 

lätt hänt att felaktiga och irrelevanta begrepp används. För att säkerställa en god 

begreppsvaliditet i studien har olika författares texter ställts mot varandra och i 

förekommande fall har olikheter belysts. I de fall flera författare sagt samma sak har 

detta antagits vara vedertaget. När en inledande teoretisk mättnad uppnåtts gjordes den 

empiriska undersökning med den teoretiska begreppsfloran som initialt validerats. 

Dessa teoretiska begrepp studerades empiriskt för att stärka giltigheten i validiteten. Vid 

upptäckandet av nya empiriska inslag tilläts, genom det iterativa tillvägagångssätt som 

ovan beskrivits, en påfyllnad av ny relevant teori för att återigen uppnå kvalitetsmåttet 

teoretisk mättnad. De empiriska begrepp som efter den inledande teoretiska mättnaden 

undersöktes och de som genom det iterativa tillvägagångssättet kom fram var vart och 

ett väsentligt för att uppfylla syftet med studien. 

För att få en god reliabilitet i studien har intervjufrågor skickats till intervjupersonerna 

före intervjutillfället. Redan vid en första kontakt har också det övergripande 

ämnesområdet introducerats varpå intervjupersonerna har getts chansen att få en tidig 

känsla för de frågor som kan komma att ställas. I slutet på varje intervju har 

intervjupersonernas svar stämts av för att kontrollera att rätt tolkning har gjorts och för 

att ge dem en chans att rätta till eventuella missuppfattningar. Vidare har 

genomförandet av varje intervju granskats kritiskt för att se om relevanta saker har 

kommit fram. Detta för att kunna ändra tillvägagångssättet för ett mer effektivt 

intervjuande vid nästa tillfälle. Dock bör tilläggas att inga ändringar i intervjufrågorna 

har behövt göras.  

Givet studiens avgränsningar uppnåddes en empirisk mättnad efter inläsning av 

företagsinternt material, inläsning av årsredovisningar och konkurrenters hemsidor, 

utbildning i STF och intervjuer med företagets ekonomichef, controller, samordnare för 

STF, fokusansvariga och två kollektivanställda.  

Den analys som teorin och empirin har mynnat ut i har analyserats till den grad att 

tolkningsmättnad har uppnåtts och en tillförlitlig slutsats har kunnat dras. Detta har i 

praktiken inneburit att analysen har startat i företagets organisation och, via dess 
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omvärld och vision, landat i strategiska målsättningar, framgångsfaktorer och slutligen 

ett fulländat PMS med nyckeltal som inbördes har starka kausala samband.  

Slutsatsen har stämts av med företagets ekonomichef för att validera studiens resultat 

och för att säkerställa att studiens resultat är relevant och av nytta för företaget. Detta 

skapar en pragmatisk validitet i och med att företagets ekonomichef har bedömt 

studiens resultat som användbart. Därmed har samförstånd skapats mellan studiens 

författare och företaget och det omdebatterade sanningsbegreppet har således tagits i 

beaktande.    

För att möjliggöra för andra att genomföra samma studie i ett senare skede har samtliga 

intervjufrågor bifogats studien (se bilagorna 1-6). Vidare innehåller detta metodkapitel 

en noggrann redogörelse kring det tillvägagångssätt som har tillämpats och därmed kan 

en ny studie genomföras på samma sätt som denna. Som ett tredje sätt att säkerställa en 

god replikerbarhet har samtliga källor redovisats dels i löptext och dels i en bifogad 

källförteckning.  

Generaliserbarhet är svårt att uppnå i allmänhet då det gäller kvalitativ forskning, men i 

synnerhet då ämnesvalet är prestationsmätningar som enligt ovan är svåra att tillämpa 

generellt och slentrianmässigt på andra företag. Analytisk generaliserbarhet har i denna 

studie säkerställts genom att läsaren erbjuds en noggrann redogörelse av det 

bakomliggande teoretiska ramverket och genom att en röd tråd genomsyrar logiken i 

tillvägagångssättet vid designandet av ett PMS.  
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3. TEORI 

Teorikapitlet handlar om PMS och det som är viktigt att känna till när ett PMS skall 

utformas, såsom strategi. Vidare behandlas MCS i stort samt de olika PMS som finns 

att välja bland. En djupare beskrivning av Balanced Scorecard avslutar kapitlet.   

 

Ett PMS blandar enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 460) finansiell och icke-

finansiell information för att på bästa möjliga sätt mäta implementeringen av strategier i 

organisationen och för att komma ifrån ett kortsiktigt tänk. Tanken med att kombinera 

finansiella och icke-finansiella mätetal är inte ny. Redan på 1950-talet skapade General 

Electric ett mätsystem som bestod av åtta nyckeltal av finansiell och icke-finansiell 

karaktär (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 472-3). Sedan dess har en rad olika 

PMS utvecklats som har fått olika starkt fäste. Några av de vanligaste behandlas senare i 

kapitlet. Gemensamt för dessa PMS är enligt Olve, Roy och Wetter (1999, s. 33) att 

samtliga har som mål att mäta verksamheten för att sedan koppla måtten till den strategi 

som företaget följer.  

3.1 Strategi 

En organisations vision handlar om vad organisationen vill bli (Grant, 2010, s. 23). 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 53) beskriver en vision som företagets framtida och 

önskvärda läge. Visionen ska fungera som en organisations ledstjärna som vägleder, 

påverkar och visualiserar en bild av företagets framtid. Strategi är den övergripande 

inriktning ett företag tar för att nå sina mål och sin vision (Anthony och Govindarajan, 

2007, s. 56). Grant (2010, s. 4) skriver att strategi handlar om att vinna.  

Det räcker emellertid inte att bara formulera en godtycklig strategi och sedan vänta på 

resultat. Strategi är en länk mellan företaget och dess omvärld och för att en strategi 

skall kunna lyckas måste den således vara förankrad i den verklighet företaget befinner 

sig (Grant, 2010, s. 13). Denna förankringsprocess kan exempelvis göras genom en 

SWOT-analys. Efter att företagets omvärld har beskrivits är det upp till ledningen att 
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bestämma hur vägen till målet skall se ut. Två viktiga saker att bestämma är strategi på 

cororate-nivå och strategi på business unit-nivå. (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 

726-8) 

För att kunna implementera vald strategi på ett förtjänstfullt sätt gäller det att ha rätt 

verktyg för implementeringen. Ett väl utvecklat MCS fungerar som stöd för den strategi 

som är vald och ett PMS mäter hur effektivt strategin fungerar. (Anthony och 

Govindarajan, 2007, s. 1, s. 460) 

3.1.1 SWOT-analys 

SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (Möjligheter) 

och Threats (Hot). Enligt Kotler och Keller (2009, s. 89) syftar en SWOT-analys till att 

identifiera och utvärdera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot på 

marknaden. Rent praktiskt går det till så att en matris med fyra rutor ritas upp och i 

varje ruta tas de olika komponenterna upp. Denna analys ligger sedan till grund för vad 

företaget måste arbeta med. 

Grant (2010, s. 12-3) lyfter fram en viss kritik mot SWOT-analysens förenklade 

kategoriseringar. Han menar att det är en subjektiv bedömning vad som är styrka 

respektive svaghet. Det som i första anblick ter sig som en styrka kan mycket väl vara 

en svaghet i längden. Han förespråkar istället en modell där företagets externa 

respektive interna miljöer ligger i fokus och där frågan om huruvida faktorerna är av 

godo eller ondo lämnas obesvarad. Detta förhållningssätt tvingar fram att företaget 

måste beakta alla faktorer som identifieras i analysen.  

3.1.2 Corporate level strategy 

Corporate level strategy handlar i stort om vilken bransch eller vilka branscher ett 

företag skall verka inom (Grant, 2010, s. 19; Merchant och Van der Stede, 2007, s. 726; 

Anthony och Govindarajan, 2007, s. 58). Enligt Grant (2010, s. 19) handlar beslut på 

corporate-nivå om exempelvis diversifiering, vertikal integration, uppköp och 

nyetableringar.  

De beslut som fattas på corporate-nivå leder till att företaget kan klassificeras enligt en 

av följande kategorier; single industry firm, unrelated diversified firm eller related 

diversified firm. (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 58-60) 
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En single industry firm är ett företag som verkar inom ett enda verksamhetsområde där 

de utnyttjar sin kärnkompetens för att uppnå tillväxt. Ett företag som är organiserat som 

en single industry firm verkar inom en och samma bransch. (Anthony och 

Govindarajan, 2007, s. 58-9) 

En related diversified firm är ett företag som är indelat i flera business units, men där 

dessa business units delar på samma kärnkompetens (Merchant och Van der Stede, 

2007, s. 726; Anthony och Govindarajan, 2007, s. 58-60). Grant (2010, s. 402) menar 

emellertid att diversifiering är en företagsekonomisk gåta. Han skriver:  

”Diversification is a conundrum. The quest to enter 

new fields of business has probably caused more 

value destruction than any other type of strategic 

decision. Yet, diversification also offers growth 

options and the potential for a firm to free itself of the 

restrictions of a single industry.” 

 

Att ett företag är en unrelated diversified firm innebär att det verkar inom flera 

kompetensområden där de business units som finns endast är sammanlänkade finansiellt 

(Merchant och Van der Stede, 2007, s. 726). Utöver den finansiella kopplingen mellan 

bolagen delas ingen kärnkompetens och det finns därför inga synergieffekter att vänta. I 

en unrelated diversified firm fungerar huvudkontoret mest som ett holdingbolag som 

lånar ut pengar till de olika enheterna och förväntar sig i gengäld avkastning. (Anthony 

och Govindarajan, 2007, s. 58-60) 

3.1.2.1 Kärnkompetens 

Kärnkompetens är enligt Prahalad och Hamel (1990, s. 82) det kollektiva lärandet i en 

organisation. Anthony och Govindarajan (2007, s. 61) menar vidare att ett företags 

kärnkompetens är det företaget gör bäst och det som skapar kundvärde. Mooney (2007, 

s. 110-1) bygger vidare på detta och menar att kärnkompetens utgör en röd tråd som 

genomsyrar hela företaget och som möjliggör för omgivningen att förstå företagets 

riktning och fungerar samtidigt som en ledstjärna för företagets chefer. 

Prahalad och Hamel (1990, s. 81) liknar ett företag vid ett träd där kärnkompetensen 

utgör rotsystemet som ger näring till hela organisationen.  
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Kärnkompetensen är viktig att identifiera särskilt då ett företag funderar på att 

diversifiera. Om företaget söker nya möjligheter inom sin egen kärnkompetens så ökar 

chanserna till kostnadseffektivitet och operationell effektivitet, vilket i sin tur leder till 

goda möjligheter att konkurrera på dessa nya marknader. (Porter, 1987, s. 58) 

3.1.2.2 Vertikal integration 

Grant (2010, s. 354) beskriver den vertikala integrationen som ett företags ägarskap av 

aktiviteter som befinner sig innan eller efter företagets nuvarande aktiviteter. Befinner 

sig aktiviteten innan så tar företaget i fråga över leverantörernas roll och befinner sig 

aktiviteten efter så tar företaget över sina forna kunders roll.  

Grant (2010, s. 352) menar vidare att vertikal integration oftast visar sig vara lönsam för 

företag om den minskar risknivån samt om koordination och samarbete mellan 

företagets olika delar ökar. 

3.1.3 Business unit strategy 

Business unit strategy handlar om att skapa och behålla konkurrensfördelar mot sina 

konkurrenter. En business unit strategy kan brytas ner i två relaterade aspekter. Dels 

dess mål och dels dess konkurrensfördelar. Med mål menas enhetens övergripande mål 

och konkurrensfördelarna säger hur företaget ska konkurrera på sin eller sina valda 

marknader för att nå sina mål. (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 62) 

3.1.3.1 BCG-modellen 

Vid behandling av business unit strategy finns en modell vid namn The Boston 

Consulting Group Model. Modellen går ut på att varje business unit indelas i en av fyra 

kategorier för att veta vilket mål respektive business unit ska arbeta mot. Dessa fyra 

kategorier är build, hold, harvest och divest. En business unit med ett build misson 

strävar efter tillväxt och ökade marknadsandelar, även om det kortsiktigt riskerar att 

leda till minskade kassaflöden. En business unit med ett hold mission fokuserar på att 

bevara den nuvarande marknadsandelen och sin nuvarande konkurrentsituation. Harvest 

mission innebär att målsättningen är att maximera kortsiktiga vinster och kassaflöden 

även om detta sker till en minskad marknadsandel i det långa perspektivet. Den sista 

kategorin, divest mission, handlar om att avveckla en given business unit från 

marknaden, antingen genom konkurs eller genom avyttring. (Anthony och 

Govindarajan, 2007, s. 63) 
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3.1.3.2 Konkurrensfördel 

Merchant och Van der Stede (2007, s. 727) betonar vikten av att ta fasta på sina 

konkurrensfördelar för att skapa förutsättningar för att nå sina mål. Det finns två 

övergripande sätt som företag kan konkurrera igenom, dessa menar Anthony och 

Govindarajan (2007, s. 68) är differentiering och low-cost advantage. När ett företag 

eller en enskild business unit i ett företag använder sig av differentiering som 

konkurrensfördel ligger fokus på att skapa kundvärde. Motsatsen till detta är low-cost 

advantage där priset är det huvudsakliga konkurrensmedlet. För att kunna realisera 

denna konkurrensfördel är stordriftsfördelar och kostnadsminimeringar viktiga inslag 

enligt Merchant och Van der Stede (2007, s. 727) 

3.2 Generellt om MCS 

”Management control is the process by which 

managers influence other members of the 

organization to implement the organization’s 

strategies” (Anthony & Govindarajan, 2007, s. 6) 

Detta betyder således att MCS är ett verktyg för implementering av strategier som är 

mer detaljerat och specifikt än strategiformulering men mer generellt och övergripande 

än hur de individuella prestationerna ska utföras. Några av de aktiviteter som ingår i ett 

MCS är planering, samordning, kommunikation, utvärdering, beslut samt att påverka 

andra människor. (Anthony och Govindarajan 2007, s. 7) De menar vidare att MCS ser 

olika ut i olika företag, då bland annat företagets strategier och struktur påverkar 

utformningen av systemet (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 105) Delar såsom 

internprissättning, strategisk planering, budgetering och prestationsmätning är 

emellertid några av standardkomponenterna i ett MCS (Anthony och Govindarajan, 

2007, s. vi-viii).  

3.2.1 Målkongruens 

Ett företags ledning vill att organisationen ska nå sina uppsatta mål medan de anställda i 

företaget har sina egna personliga mål alternativt inte förstår företagets uppsatta målbild 

(Merchant och Van der Stede, 2007, s. 119). Ett centralt syfte med ett MCS är därför att 

säkerställa att en stark målkongruens uppstår och upprätthålls. Ett MCS, och dess 

beståndsdelar, ska vara utformat och användas som ett styr- och kontrollmedel för att de 
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individuella målen för alla anställda i företaget ska sammanflätas med organisationens 

uppsatta mål. (Anthony och Govindarajan 2007, s. 98-9) 

Den konflikt som kan uppstå då individernas mål inte kongruerar med företagets mål 

kan undvikas genom att följande frågor besvaras innan ett beslut som både kan påverka 

den enskilda delen i en organisation och organisationen i stort tas. 

• Vilka handlingar av egenintresse genererar beslutet för enskilda individer och 
företagets olika delar? 

• Är konsekvensen av dessa handlingar i företagets intresse? (Anthony och 
Govindarajan, 2007, s. 98-9) 

3.3 Olika PMS 

3.3.1 Balanced Scorecard 

Det system som har fått störst genomslag1 är utan tvekan Kaplan och Nortons Balanced 

Scorecard från tidigt 1990-tal. En del av genomslaget får grundarna Kaplan och Norton 

tacka en effektiv marknadsföring för då stora konsultfirmor snabbt tog systemet till sig. 

Balanced Scorecard har fått ett starkt fäste tack vare dess styrkor som bland annat är den 

pedagogiska paketeringen och den starka kopplingen mellan olika typer av 

företagsprestationer genom fyra olika perspektiv där finansiella nyckeltal endast utgör 

en fjärdedel av systemets design. (Neely et al, 2000, s. 1122)  

Grundtanken med Balanced Scorecard är att företagets mål och strategier skall 

översättas till nyckeltal som i sin tur fungerar som ett ramverk för vidare mätningar av 

hur väl strategin implementeras samt som ett ramverk för hur ledningen skall agera. 

(Kaplan och Norton, 1996, s. 2) 

3.3.2 Performance Prism 

Performance Prism är en modell som introducerades av Neely, Adams och Kennerley 

och använder sig av det bästa från andra prestationsmätningssystem, exempelvis 

perspektivtänket från Balanced Scorecard, för att skapa en helhetsbild av vad företaget 

behöver göra för att nå framgång. Systemet fokuserar på företagets intressenter genom 

de fem perspektiven som är intressenternas tillfredsställelse, intressenternas bidrag, 

                                                
1 Vid en sökning på ”Balanced Scorecard” återkommer på Libris 206 träffar, och på Business Source Premier 1209 träffar. De 

övriga PMS som har behandlats ovan får tillsammans 2 respektive 15 träffar i de båda sökmotorerna fördelat på; ”Performance 

Prism”, 1 respektive 6; ”Performance Pyramid”, 1 respektive 9; och ”EP2M”, 0 respektive 0.   
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strategier, processer och kapacitet. Performance Prism är framtaget för att främja en hög 

grad av flexibilitet i användandet och kan användas för såväl egenföretagare som större 

koncerner. (Neely, Adams och Kennerley, 2002, s. 160-1)   

3.3.3 Performance Pyramid 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 34-5) beskriver ett PMS kallat för The Performance 

Pyramid. De grundläggande tankarna bakom detta PMS är likartade med de Kaplan och 

Norton har med sitt Balanced Scorecard. Dessa är att systemet är kunddrivet, kopplat 

till företagets mål och strategier samt inte bara mäter finansiella nyckeltal utan även tar 

med icke-finansiella nyckeltal i beräkningen.  

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 34) beskriver The Performance Pyramid som ett system 

uppdelat i fyra nivåer och har en tvåvägskommunikation som förmedlar mål och vision 

neråt i organisationen samt mätningar av olika mått uppåt för att kunna se om målen 

blivit uppföljda. 

Visioner och mål upprättas enligt Olve, Roy och Wetter (1999, s. 34) på den översta 

nivån och strategier för att lyckas nå den uppsatta visionen sätts sedan på den 

nedstigande nivån. Ytterligare en nivå lägre ner i organisationen sätts mindre mål upp 

för att stötta de övergripande företagsstrategiska målen som tagits fram av 

företagsledningen.  Dessa mindre mål kan till exempel vara mål i termer av 

kundnöjdhet, flexibilitet samt produktivitet. Den nedersta nivån är den operativa delen. 

Här sker mätningarna av nyckeltalen som ligger till grund för att slutligen se om 

företagets strategi fungerat för att nå de uppsatta mål som företagsledningen uttalat för 

att nå deras vision med företaget. 

Den främsta kritiken mot Performance Pyramid är att den är svår att operationalisera 

(Neely et al, 2000, s. 1122).  

3.3.4 EP2M 

Ett annat system som Olve, Roy och Wetter (1999, s. 36) presenterar, men som har 

hamnat lite i skymundan av andra PMS, är Adams och Roberts modell EP2M (Effective 

Progress and Performance Measurement).  Grundtanken bakom denna modell är att ett 

PMS inte endast finns till för att implementera strategier i företag utan även för att 

skapa en företagskultur som välkomnar förändringar och normaliserar dessa. (Olve, Roy 

och Wetter 1999, s. 36)  
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De fyra områden som påverkar ett EP2M beskrivs är externa mått, interna mått, top-

down-mått samt bottom-up-mått. De externa måtten förser både kunder och marknader 

med mått och information, de interna måtten visar på företagets egen effektivitet, top-

down-måtten är till för att bryta ner strategin till mindre och mer hanterbara delar och 

bottom-up-måtten förstärker ägarskapet och även handlingsfriheten i företaget enligt 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 36). 

3.4 Balanced Scorecard 

Ett Balanced Scorecard (BSC) förser, enligt Kaplan och Norton (1996, s. 2), chefer med 

de medel som behövs för att nå framtida framgång. Styrkortet översätter 

organisationens målsättning och strategi till en sammanhängande uppsättning mätetal i 

fyra perspektiv som gemensamt verkar för att visionen skall kunna uppnås. Kaplan och 

Norton (1996, s. 29-30) skriver vidare att balansen mellan nyckeltalen är av vikt och att 

nyckeltalen i de olika perspektiven skall samverka och stödja varandra. Detta tydliggörs 

ytterligare genom den nödvändiga kausaliteten som utgör en av grundbultarna i ett BSC. 

Det som är länken mellan företagets strategiska målsättningar och nyckeltalen är 

företagets framgångsfaktorer (Olve, Roy och Wetter, 1999, s. 54-5; 80-1). Dessa kan 

enligt Merchant och Van der Stede (2007, s. 7) vara produktutveckling, kostnads-

besparing och ökad marknadsandel om den strategiska målsättningen är lönsamhet. 

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 55) menar att dessa faktorer är de mest vitala för att 

möjliggöra förverkligandet av företagets vision då det är genom dessa framgångs-

faktorer de strategiska målsättningarna kan uppfyllas.    

En annan grundbult i ett BSC är vikten av en bra balans mellan outcome measures och 

performance drivers. Outcome measures är nyckeltal som beskriver vad som uppnås 

medan performance drivers är nyckeltal som beskriver vad som leder dit (Olve, Roy och 

Wetter, 1999, s 175). Det är av yttersta vikt att samtliga mått i ett BSC är länkade till 

organisationens strategi. Om mått används som inte är länkade till strategin så leder 

detta till förvirring kring vad personalen skall arbeta med. (Niven, 2006, s. 162) 

BSC mäter prestationer i fyra olika områden inom en organisation. Dessa är det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna perspektivet samt lärandeper-

spektivet. (Olve, Roy och Wetter, 1999, s. 22; Kaplan och Norton, 1996, s. 2) 
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3.4.1 Finansiella perspektivet 

Huvudsyftet för hela styrkortet är att de finansiella målen skall uppnås. Grundarna, 

Kaplan och Norton, utrycker följande:  

”[Financial objectives] define the financial 

performance expected from the strategy, and they 

serve as the ultimate target for the objectives and 

measures of all the other scorecard perspectives.” 

(Kaplan och Norton, 1996, s. 48)  

Detta innebär att de kausala relationerna mellan de olika perspektivens nyckeltal får en 

framträdande roll för att de finansiella nyckeltalen skall kunna införlivas.  

Typiska nyckeltal inom det finansiella perspektivet är klassiska nyckeltal såsom 

vinstmarginal, soliditet, avkastning på investeringar och kassaflöde (Olve, Roy och 

Wetter, 1999, s. 294-5).  

3.4.2 Kundperspektivet 

Kundperspektivet syftar till att fokusera på till exempel kundnöjdhet, kundlojalitet, 

kundrekrytering och kundlönsamhet för att därigenom nå önskade kundgrupper och 

marknadssegment. Om inte en avgränsning mot utvalda kundgrupper och marknads-

segment görs riskerar företaget att vilja göra allt för alla, vilket allt som oftast resulterar 

i misslyckande. (Kaplan och Norton, 1996, s. 63) 

Kopplingen mellan kundperspektivet och det finansiella perspektivet tydliggörs genom 

följande citat:  

”Clearly, if business units are to achieve long-run 

superior financial performance, they must create and 

deliver products and services that are valued by 

customers” (Kaplan och Norton, 1996, s. 63). 

Exempel på outcome measures inom kundperspektivet är: Kundtillfredsställelseindex 

och marknadsandel. Exempel på performance drivers inom kundperspektivet är: Antal 

nya kunder, lönsamhet per kund, antal reklamationer och antal kundbesök. (Olve, Roy 

och Wetter, 1999, s. 296) 
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3.4.3 Interna perspektivet 

I det interna perspektivet identifieras de processer som organisationen måste vara bäst 

på för att kunna nå de mål som finns inom kundperspektivet och det finansiella 

perspektivet. (Kaplan och Norton, 1996, s. 115)  

Olve, Roy och Wetter (1999, s. 297) har identifierat följande exempel på nyckeltal inom 

det interna perspektivet: Leveransprecision, genomsnittlig ledtid, miljöpåverkan, 

lageromsättningshastighet och administrationskostnad per anställd.  

3.4.4 Lärandeperspektivet 

”Objectives in the learning and growth perspective 

are the drivers for achieving excellent outcomes in the 

first three scorecard perspectives” (Kaplan och 

Norton, 1996, s. 126),  

det vill säga, målet med lärandeperspektivet är att skapa en infrastruktur för att kunna 

nå målen inom de tre övriga perspektiven. Empiriska studier av Kaplan och Norton 

(1996, s. 144) har fastslagit att det inom de tre första perspektiven ofta finns en väl 

fungerande uppsättning nyckeltal i många organisationer, men att det fjärde 

perspektivet ofta helt saknar performance drivers. Däremot går det inte att isolera det 

fjärde perspektivet utan att först ha bra outcome measures och performance drivers 

inom de tre första perspektiven. 

Kaplan och Norton (1996, s. 126-7) poängterar, inom ramen för lärandeperspektivet, 

vikten av långsiktiga investeringar inom FoU (Forskning och Utveckling) och maskiner 

men framförallt långsiktiga investeringar i organisationens infrastruktur som en grund 

för dess möjlighet till måluppfyllelse. Vid investeringar i en organisations infrastruktur 

läggs fokus på till exempel kompetenshöjning av anställda, förbättringar av nuvarande 

system inom organisationen och effektivisering av interna processer och 

tillvägagångssätt. 

Vanliga nyckeltal inom lärandeperspektivet är bland andra andel nya produkter, antal 

förbättringsförslag per anställd, investering i utbildning och investeringar i 

produktutveckling (Olve, Roy och Wetter, 1999, s. 298). 

Kaplan och Norton (1996, s. 232-3) nämner ständiga förbättringar som ett led i en 

organisations lärandeprocess. Ständiga förbättringar, kaizen, är enligt Imai (1986, s. 18) 
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ett begrepp inom japansk produktionsfilosofi och innebär att företagsledningen erkänner 

kundtillfredsställelse som en nyckel till lönsamhet.  

3.4.4.1 Ständiga förbättringar – Kaizen 

Kaizen är en processorienterad metod för att åstadkomma ständiga förbättringar inom 

en organisation. De olika delmoment som kan utgöra en organisations kaizen-process 

samlades 1986 under det gemensamma namnet kaizen av japanen Masaaki Imai. (Imai, 

1986, s. 5) 

Kaizen-filosofin gör gällande att det liv vi lever, oavsett om det är på arbetet, 

tillsammans med vänner och släkt eller hemma med familjen ska ha en fokusering på 

ständiga förbättringar (Imai, 1997, s. 2). När begreppet kaizen används inom arbetslivet 

så innefattar det en ständigt pågående process som förutsätter både chefers och 

anställdas engagemang (Imai, 1986, s. 9). 

Imai (1997, 2) menar att kaizen-konceptet bygger på sunt förnuft och leder genom sina 

kostnadsbesparingar till ett lönsamt företag i det långa loppet. Han menar vidare att 

västvärldens innovationssökande företagsledare leder in företagen i affärer som riskerar 

att inte löna sig i längden då innovationer ofta är dramatiska, kräver mycket tid och 

energi från inblandade i företaget samt tenderar till att vara relativt problematiska att få 

igenom och därefter få en lönsamhet på dem. De förbättringar som görs efter en kaizen-

process innebär ofta en låg risk för företaget då de är billiga att genomföra och det går 

att återgå till gamla vanor till en låg kostnad om förändringarna skulle visa sig 

misslyckade.  

En central process i kaizen är PDCA-cykeln (plan-do-check-act). Den säkerställer 

kaizen-tänket med att ständigt söka förbättringar. Med plan menas att sätta upp 

målsättningar med förbättringsarbetet samt upprätta planer för att nå dessa. Do syftar till 

implementeringen av planerna, check till att kontrollera att implementeringen av 

planerna går som förväntat och act syftar till utformningen och standardiseringen i den 

ordinarie verksamheten av de nyheter som kaizen-processen har etablerat. (Imai, 1997, 

s. 4-5) 

”Eftersom Kaizen-strategin har sin utgångspunkt i 

erkännandet att varje företag har problem, så löser 

den problemen genom att skapa en företagskultur där 
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alla och envar fritt kan erkänna dessa problem” 

(Imai, 1986, s. 17).  

Dessa problem kan exempelvis fångas upp i ett förslagssystem genom vilket ledningen 

vill få alla anställda i företaget att lämna förslag till förbättringar på allt ifrån småsaker 

till stora förändringar. Målet med ett sådant system är att anställda skall utveckla ett 

kaizen-tänk där självdisciplin är ett viktigt inslag. (Imai, 1997, s. 10)  

Det finns enligt Farris et al. (2009, s. 58) flera framgångsfaktorer för att nå en hög 

personalmotivation genom kaizen. Först och främst bör organisationer arbeta med att 

stärka den interna gruppdynamiken genom aktiviteter såsom utbildning i systemet, 

gemensamma regler, tydliga stadgar och aktiv coachning från ansvariga. Vidare 

framhävs en stor tonvikt på att sätta upp tydliga målbeskrivningar innan aktiviteterna 

påbörjas. De anställdas motivation kan ytterligare stärkas genom att företagets ledning 

är synliga och aktiva i de aktiviteter som de anställda förväntas delta i och noggranna 

med underhåll av systemet. Farris et al. (2009, s. 59) påpekar slutligen att organisationer 

vars lärande går i stå kan dra nytta av att involvera mindre erfaren personal för att 

därigenom kunna lyfta blicken och få en ny infallsvinkel på problem.  

3.4.5 Designandet av ett Balanced Scorecard 

I stort sett alla författare som behandlat designandet av ett BSC har liknande metod, 

men med lite olika detaljrikedom (se exempelvis Kaplan och Norton, 1996; Niven, 

2006; Olve, Roy och Wetter, 1999). För att tillvägagångssättet skall beskrivas så tydligt 

som möjligt följer här en redogörelse för den metod som Olve, Roy och Wetter (1999) 

förespråkar och som är den mest handgripligt beskrivna av de tre ovannämnda. 

Kaplan och Norton (1996, s. 299) benämner den som arbetar med att designa ett BSC 

för dess arkitekt, vilket är det begrepp som används nedan. 

Första steget i designandet av ett BSC är att definiera den roll organisationen har i sin 

aktuella bransch och hur branschen ser ut att utvecklas. Detta kan göras genom 

intervjuer med personal i organisationen. När detta första steg genomförts är nästa att 

fastställa eller att stämma av organisationens vision. Detta för att arkitekten skall få en 

tydlig bild av vart styrkortet skall leda. När visionen är klar fastställer arkitekten de fyra 

perspektiven utifrån organisationens verklighet. Detta möjliggör nästa steg i processen 

som är att bryta ned visionen på respektive perspektiv. I och med detta kan de 
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strategiska målen som leder mot visionen sättas på varje enskilt perspektiv. Nästa steg 

är att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna som ligger till grund för att kunna nå 

uppsatta strategiska målsättningar inom respektive perspektiv. Därefter identifieras de 

nyckeltal som sinsemellan har ett kausalt samband för att skapa en balans i styrkortet. 

Följt av detta är fastställandet av det övergripande styrkortet. (Olve, Roy och Wetter, 

1999, s. 61)  

3.4.6 Kritik mot Balanced Scorecard 

Det har sedan BSC först introducerades kommit fram en viss kritik mot systemet. 

Nørreklit (2000, s. 71) beskriver bland annat att tidsaspekten innebär ett problem för de 

kausala relationerna. I sin nuvarande form mäts outcome measures och performance 

drivers i ett BSC vid samma tidpunkt och det är därför svårt att säga hur dessa 

egentligen hänger ihop med varandra i en kausal kedja. Anthony och Govindarajan 

(2007, s. 469) tar också upp att det inte nödvändigtvis finns en stark koppling mellan 

finansiella och icke-finansiella nyckeltal och menar vidare att det inte är lätt att hitta en 

stark korrelation mellan de olika perspektivens nyckeltal.  

En annan källa till förvirring är det optimala antalet nyckeltal i ett styrkort. Norton 

(refererad i Merchant och Van der Stede, 2007, s. 475) menar att det optimala antalet 

nyckeltal i ett komplett BSC är 23-25. Anthony och Govindarajan (2007, s. 470) menar 

däremot att det inte finns något rätt svar på frågan om optimalt antal nyckeltal, men att 

de bör vara fler än ett och färre än 50. Problemet med Anthony och Govindarajans 

ställningstagande är att för få nyckeltal lätt leder till att viktiga verksamhetsmål 

förbises, medan för många nyckeltal ofta är en effekt av dåligt identifierade kritiska 

framgångsfaktorer (Kaplan och Norton, 1996, s. 162-6).  
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4. EMPIRI 

Empirikapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget, dess historik och omvärld. En 

beskrivning av företagets system för ständiga förbättringar och en kortfattad 

presentation av företagets användning av nyckeltal avslutar empirin.   

4.1 Företagsbeskrivning - Nelson Garden AB 

4.1.1 Nelson Garden från uppstart till 2011 

Grundaren till det som idag är Nelson Garden AB, Georg Nilsson, startade år 1933 upp 

fröförsäljningsverksamhet i blekingska Belganet. Merparten av försäljningen skedde till 

en början via postorder direkt till slutkund. 1978 tog sönerna Siwert och Torsten 

Nilsson över företaget och flyttade några år senare in i nya lokaler i småländska 

Tingsryd. Torsten Nilsson är idag ensam ägare. (Nelson Garden AB, 2011a) Med sina 

66 anställda är Nelson Garden AB Tingsryd kommuns tionde största privata 

arbetsgivare2 (Affärsdata, 2011). 

Nelson Gardens sortiment besår av allt från gräs- och fågelfrön till växtnäring, 

bekämpningsmedel och redskap för trädgårdsskötsel. Inom frösegmentet är företaget 

marknadsledande i Norden. Företaget opererar under flera olika varumärken där några 

exempel är Lord Nelson inom frön, GIVA inom växtnäring och CurEra inom 

bekämpningsmedel. Någon forskning och utveckling (FoU) finns inte inom företaget 

utan färdiga varor köps istället in från tillverkare utomlands. (Nelson Garden AB, 

2011g; Ekonomichef, 2011c)   

Företaget köper in sina frön från i stort sett hela världen och har en fabrik i Lettland 

som paketerar dessa för vidare leverans till Nelson Gardens distributionslager i 

Karlshamn. Nelson Garden har ingen egen produktion utan fungerar i dagsläget som ett 

handelsföretag där försäljning och distribution av konsumentförpackade trädgårdspro-

dukter är företagets huvudaktiviteter. (Ekonomichef, 2011a; Samordnare STF, 2011) 

                                                
2 Affärsdata, sökord: ”Kommun: Tingsryd, Anställda: >65” (Sökning 2011-03-25) 
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För produkter utanför frösortimentet har företaget underleverantörer runt om i Europa 

och i Kina (Ekonomichef, 2011c). Produkterna skickas till Nelson Gardens 

distributionslager och därefter vidare till Nelson Gardens faciliteter i Tingsryd 

alternativt direkt till butik. Slutkunden för Nelson Gardens sortiment är 

privatkonsumenter, men all försäljning går via återförsäljare. (Ekonomichef, 2011a) 

Nelson Gardens sortiment finns hos de flesta större kedjorna inom fack- och 

dagligvaruhandeln (Ekonomichef, 2011c) där två av de återförsäljare som erbjuder 

Nelson Gardens sortiment är Blomsterlandet och Plantagen. I dagsläget finns Nelson 

Garden representerade på över 11000 försäljningsställen i Norden (Nelson Garden AB, 

2011a). 

”Försäljningen ökar så in i Norden!” står det på företagets hemsida och syftar till den 

omsättningsökning som tog fart under 1980-talet (Nelson Garden AB, 2011a). Nelson 

Garden ABs omsättning utgör huvuddelen av koncernens omsättning och uppgick under 

verksamhetsåret 2009 till 214 000 tkr, vilket är en ökning med 4,9 procent jämfört med 

verksamhetsåret 2008 och en ökning med 28 procent sedan verksamhetsåret 2006. 

Antalet anställda i Nelson Garden AB uppgick under verksamhetsåret 2009 till 66 

personer, vilket är en minskning med 12 personer sedan 2006. Under samma period har 

resultatet för Nelson Garden AB ökat från 6 tkr till 6 629 tkr med resultat under åren 

däremellan på 3 183 tkr (2007) respektive 4 318 tkr (2008). Nelson Garden AB står för 

merparten av koncernens omsättning och är även hemvist för företagets 

kärnverksamhet. (Bröderna Nelsons Frö AB, 2007; 2008; Nelson Garden AB, 2009; 

2010)  

 

Figur 4 - Omsättningsutveckling på koncernnivå, Källa: Nelson Garden AB, 2011a 
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4.1.2 Nelson Gardens organisation 

Nelson Garden AB är dotterbolag till BNF Förvaltning AB (BNF i figuren nedan). BNF 

i sin tur är dotterbolag till Torsten Nilsson i Tingsryd AB (TN). BNF har två 

systerföretag i Nelson Logistic AB (NL) och Granefors Fastighets AB (GF). 

(Ekonomichef, 2011a) Båda dessa företag ligger utanför studiens fokus.  

Nelson Garden AB har därutöver tre utländska systerbolag. Ett i vardera Danmark, 

Norge och Finland. Dessa utländska systerbolag består i dagsläget av en 

försäljningsorganisation som styrs från försäljningsavdelningen i Nelson Garden AB. 

Lagerföring och distribution sker från Sverige, men systerbolagen drivs som egna bolag 

i respektive land och de har alla varsin verkställande direktör. (Ekonomichef, 2011a) 

 

Figur 5 - Koncernstruktur, Källa: Ekonomichef, 2011a 

Strukturen för Nelson Garden AB ser ut enligt figuren nedan där ägaren Torsten Nilsson 

även fungerar som VD och där det finns fem underliggande organisatoriska 

avdelningar. Försäljning, inklusive ansvar för verksamheten i Danmark, Norge och 

Finland, Reklam, Inköp, Logistik, inklusive ansvar för fastighetsförvaltning och 

Finans/Support där även IT och HR ingår. (Ekonomichef, 2011a) 

 

Figur 6 - Intern organisation, Källa: Ekonomichef, 2011a 
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konsumenters förstahandsval av trädgårdsprodukter via ett attraktivt och brett utbud”. 

Företagets kärnvärde är att ”Nelson Garden skall vara bäst på att förstå, tillfredsställa 

och skapa mervärde hos konsumenterna.” (Nelson Garden AB, 2011i)  

För att nå ut till sin målgrupp använder sig Nelson Garden bland annat av rikstäckande 

TV-reklam, arenasponsring vid elitidrottsevenemang, över 11000 återförsäljare i 

Norden. För att söka kostnadsbesparingar arbetar företaget med ett internt system för 

ständiga förbättringar. (Samordnare STF, 2011) Systemet för ständiga förbättringar 

beskrivs ytterligare i ett eget stycke nedan.  

4.1.3 Nelson Gardens omvärld 

Nelson Garden befinner sig i branschen för konsumentförpackade trädgårdsprodukter 

på den nordiska marknaden (Nelson Garden AB, 2011f). Detta är en bred definition och 

inom denna bransch finns flera olika varugrupper. Huvudkonkurrenten till Nelson 

Garden är Econovakoncernen där Weibulls och Hammenhögs ingår. Företagen inom 

Econovakoncernen erbjuder ett liknande produktsortiment som Nelson Garden. I övrigt 

finns det flera konkurrenter inom respektive varugrupp. En av dessa konkurrenter är 

Ejendalskoncernen som konkurrerar inom handskområdet. (Ekonomichef, 2011c; 

Ejendals, 2011; Weibulls, 2011; Hammenhögs, 2011)  

Nelson Garden försöker ständigt vara det mest prisvärda alternativet för konsumenten. 

Frön är standardvaror som är svåra att differentiera. Det övriga sortimentet håller en hög 

kvalitet och användarvänlighet sett ur ett privatkonsumentperspektiv, men är något 

billigare än motsvarande produkter för professionella användare. (Personalchef, 2011). 

Enligt ekonomichefen på Nelson Garden kan företaget utifrån genomförd SWOT-analys 

se att branschen som helhet kommer att växa. Då företaget har ett så brett 

produktsortiment tror ekonomichefen att vissa av företagets varugrupper kommer att 

öka i försäljningsvolym medan andra varugrupper kommer uppvisa en vikande trend. 

Detta gäller inte endast för Nelson Garden utan för branschen i helhet. Vidare har 

analyserna lett till en insikt om Nelson Gardens starka position som marknadsledare. 

(Ekonomichef, 2011b) 



EMPIRI 

37 

4.2 Företagets användning av MCS och PMS 

Företaget arbetar med flera av de delar som ingår i ett MCS. Internprissättning används 

mellan Nelson Garden AB och de utländska systerbolagen. Strategisk planering sker på 

styrelse- och ledningsgruppsnivå, där även årliga rambudgetar fastslås. Däremot 

används i dagsläget inget komplett PMS på Nelson Garden. De nyckeltal som används 

är i huvudsak klassiska och allmänt vedertagna nyckeltal av typen outcome measures. 

(Ekonomichef, 2011a)  

4.3 Det interna systemet för ständiga förbättringar 

På Nelson Garden finns sedan ett halvår tillbaka ett system för att fånga upp 

personalens förbättringsförslag. Systemet bygger i grova drag på kaizen och flera 

moment känns igen. Företaget är indelat i fyra fokusområden för förbättringar; Finans 

& Support, Försäljning & Reklam, Logistik & Lager samt Inköp. Alla fyra 

fokusområden har en fokusansvarig som ansvarar för att lagda förslag utvärderas 

antingen på den egna avdelningen eller i ledningsgruppen. Utöver dessa fyra 

fokusansvariga finns en övergripande samordnare för systemet och en ”beställare”, 

tillika ekonomichef på företaget. (Samordnare STF, 2011) 

Systemets huvudsyfte är att kostnadsbespara genom att effektivisera processer och göra 

personalen mer involverad och motiverad. Systemet fungerar genom att fånga upp de 

anställdas förslag i pärmar utformade för deras nuvarande system. Dessa pärmar stäms 

regelbundet av och de förslag som inkommit i respektive pärm gås igenom av 

respektive fokusansvarig för att svar på varje enskilt förslag som kommit in ska ges. 

Vid avslag motiveras avslaget för att inlämnaren av förslaget ska förstå varför inte 

förslaget genomförts. Vid genomförande av förslag lämnas beskrivning av förslagets 

följder som kan vara i form av kostnadsbesparing, nyinvestering och så vidare för att 

inlämnaren även här ska se vad som hänt med det inlämnade förslaget. (Nelson Garden 

AB, 2011h) 

Förslagen som lämnas in är av skiftande karaktär. Allt från enkla saker såsom att byta 

plats på skrivaren och faxen till mer omfattande förslag som påverkar hela den 

strategiska inriktningen (Fokusansvarig B, 2011). Generellt gäller dock att de flesta 

förslag som kommer in har med den personliga arbetssituationen att göra 
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(Fokusansvarig A, 2011; Fokusansvarig B, 2011; Fokusansvarig C, 2011; 

Fokusansvarig D, 2011; Anställd A, 2011; Anställd B, 2011; Samordnare STF; 2011).  

För att alla anställda i Nelson Garden ska förstå systemet och syftet med det har en 

internutbildning i systemet genomförts. Detta för att det kaizen-tänk som genomsyrar 

deras system för ständiga förbättringar ska anammas av alla på företaget. I intervjuer 

med anställda på företaget (Anställd A, 2011; Anställd B, 2011) framkommer att de har 

börjat tänka i förbättringstermer i alla sina moment på företaget och att tänket även har 

följt med hem i deras vardagsliv. Vidare poängteras av samordnaren för STF att alla 

förslag är välkomna och att det inte finns några ”dumma” förslag utan att systemet är 

till för att fånga upp de förslag som anställda på Nelson Garden lämnar in och ta dessa i 

beaktning och ge respons och feedback (Samordnare STF, 2011). Detta för att kunna 

identifiera potentiella problem som finns inom företaget, stora som små, och kunna 

åtgärda dessa. Som exempel belyser samordnaren (2011) ett till synes litet och enkelt 

förslag som lämnades av en anställd bara för att dennes arbetssituation skulle förbättras, 

men som i slutänden, genom förslagets följdverkningar, ledde till en total 

kostnadsbesparing på en för företaget ansenlig summa. Om den eventuella åtgärden 

påverkar flera olika avdelningar tillsätts en problemlösargrupp som fungerar som en 

länk mellan berörda avdelningars intressen. Om det krävs en stor investering för att 

bemöta förslaget involveras ledningsgruppen i beslutsfattandet.  

Den största faran med systemet är enligt flera av de som har intervjuats att nyhetens 

behag försvinner och att de anställda därmed tappar lusten att lämna förslag. En av de 

fokusansvariga (Fokusansvarig C, 2011) har tidigare jobbat på ett företag där ett 

liknande system rann ut i sanden och betonar mot bakgrund av detta att personalens 

engagemang inte kan tas för givet utan måste hela tiden uppmuntras. Företaget har haft 

diskussioner om att införa någon form av icke-finansiell bonus knutet till deras STF, 

men inga konkreta förslag finns i dagsläget (Samordnare STF, 2011). 

Vid en närmare studie av vilka medarbetare som har lämnat förslag så blir det tydligt att 

alla inte är lika aktiva. Inom exempelvis Försäljning & Reklam är det fjorton personer 

som kan lämna förslag, men 77 procent av förslagen kommer från fem personer. 

(Nelson Garden AB, 2011b; Nelson Garden AB, 2011c; Nelson Garden AB, 2011d; 

Nelson Garden AB, 2011e) 
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Det som mäts i dagsläget är antalet lämnade förslag, antalet genomförda förslag3, 

kostnadsbesparingar och miljöinvesteringar. Målet är fem inlämnade förslag per 

anställd och år. (Samordnare STF, 2011) För att målet om fem inlämnade förslag per 

anställd och år skall nås krävs ett snitt på 1,25 inlämnade förslag per person och kvartal. 

Kvartal 1, 2011, resulterade i 0,64 inlämnade förslag per person för Försäljning & 

Reklam, 0,52 inlämnade förslag per person för Logistik & Lager, 1,06 inlämnade 

förslag per person för Finans & Support samt 1,00 inlämnade förslag per person för 

Inköpsavdelningen. (Bilaga 7) Siffrorna gäller enbart inlämnade förslag under kvartal 1 

2011, med förslag inlämnade under utbildningsdagen borträknade då dessa utgjorde en 

majoritet av inlämnade förslag (Nelson Garden AB, 2011b; Nelson Garden AB, 2011c; 

Nelson Garden AB, 2011d; Nelson Garden AB, 2011e) och bestod mestadels av gamla 

tankar som kommit upp till ytan (Samordnare STF, 2011).  

Enligt företagets samordnare för STF (2011) krävs att 60 procent av förslagen är 

genomförda för att systemet skall anses levande. Han nämner även att företaget internt 

har identifierat sju framgångsfaktorer för att systemet skall fungera. Struktur, snabbhet, 

feedback, delaktighet, uthållighet, uppföljning och ledningens engagemang.  

På de formulär där de anställda skriver ner sina förslag finns utrymme för företaget att 

tillsätta en ansvarig, räkna ut tids- och kostnadsbesparing, lämna förslag på när 

återkoppling kan ske samt följa förslagets status genom en PDCA-cykel. Alla förslag 

skall vara behandlade inom en tvåveckorsperiod. Inom denna tid skall exempelvis den 

ansvarige hinna kontakta förslagslämnaren för att stämma av att problemet är rätt 

uppfattat. (Samordnare STF, 2011) Vid intervju med en anställd (Anställd A, 2011) som 

har fått avslag på ett av sina förslag framkommer det att beslut om avslag var tvunget att 

fattas då vederbörande var sjukskriven och inte kunde nås för att stämma av att 

problemet var korrekt uppfattat. Förslaget fick lämnas in på nytt och är under 

behandling.  

 

                                                
3 Alla förslag som är behandlade, även om förslagen avslås, räknas som genomförda. 
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5. ANALYS 

I analyskapitlet kommer teori och empiri ställas mot varandra för att tolkas och ligga 

till grund för de slutsatser som presenteras i nästkommande kapitel.  

5.1 Klassificering av Nelson Garden 

Nelson Garden AB är ett dotterbolag till BNF Förvaltning AB som i sin tur är 

dotterbolag till koncernmodern Torsten Nilsson i Tingsryd AB. Analysens fokus gäller 

endast Nelson Garden AB.  

Företaget har inte formulerat någon kärnkompetens, men utifrån dess verksamhet kan 

denna kärnkompetens bedömas vara försäljning och distribution av konsumentför-

packade trädgårdsprodukter. Nelson Garden är enligt tidigare fastslagna definitioner av 

corporate level strategies en single industry firm. Detta till följd av att företaget verkar 

inom en enda bransch, konsumentförpackade trädgårdsprodukter, och utnyttjar tidigare 

fastslagen kärnkompetens inom hela verksamheten. Företaget startade sin verksamhet 

med försäljning av frön via postorder. Efterhand har behovet av god logistik lett till 

vertikal integration i och med bildandet av Nelson Logistics AB (som dock av 

organisationstekniska skäl hamnar en nivå över Nelson Garden AB i organisations-

strukturen).  

Enligt BCG-modellen, och utifrån det faktum att företaget har uppvisat en offensiv 

marknadsföringsstrategi där de syns frekvent i media, är företagets mål inom business 

unit strategy att betrakta som en build mission. Detta förstärks ytterligare genom den 

bild företaget förmedlar på sin hemsida där det står att försäljningen ”ökar så in i 

Norden” (Nelson Garden AB, 2011a). Etableringen av systerbolag i Danmark, Norge 

och Finland styrker detta ytterligare. Vid jämförande av hela koncernens omsättning 

med Nelson Garden ABs tydliggörs att Nelson Garden ABs omsättning utgör 

majoriteten av hela koncernens. Då de tre systerbolagen i dagsläget bara utgör en liten 

del av koncernens omsättning blir systerbolagens tillväxtpotential tydlig. Detta stärker 

såväl deras build mission som deras affärsidé. Genom en expansion i övriga nordiska 
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länder möjliggörs en strävan mot att bli de nordiska konsumenternas förstahandsval, så 

som affärsidén uttrycker.  

Vidare skapas deras konkurrensfördelar genom att finnas tillgängliga på 11000 

försäljningsställen i Norden, att erbjuda ett fullsortiment inom konsumentförpackade 

konsumentprodukter samt att de ständigt försöker sänka företagets kostnader genom 

kostnadsbesparingssystemet ständiga förbättringar som finns i företaget. Dessa saker 

ger en tydlig bild av att Nelson Garden tillämpar low-cost advantage som 

konkurrensmedel. Detta gör att de kan vara ett prisvärt alternativ för privatkonsumenter 

på den nordiska marknaden.  

5.2 Analys av företagets system för ständiga förbättringar 

Nelson Garden använder sitt STF främst som ett kostnadsbesparingssystem. Detta 

stämmer väl in med grundidén i kaizen-processer. Med hjälp av dessa ständiga 

förbättringar kan en grund läggas till en långsiktig lönsamhet genom det kostnads- och 

effektiviseringsfokus detta för med sig. Vidare stärker deras STF målkongruensen då de 

anställda får ett forum att kanalisera eventuella problem och förbättringsförslag till 

dessa. Detta tänk ska enligt teorin inte bara genomsyra de involverade på deras jobb 

utan även i deras liv och här blir det tydligt att Nelson Gardens STF har fått önskad 

effekt i vissa delar av personalstyrkan genom att de tar med sig kaizen-tänket hem. 

Men, de siffror som visar på förslagens spridning i tid pekar på att den uppsatta 

målnivån på inlämnade förslag riskerar att inte uppnås. Det är även tydligt i empirin att 

fördelningen på lämnade förslag är ojämn mellan olika anställda. Systemet är 

visserligen nyligen implementerat, men här måste företaget sätta in resurser för att den 

uppsatta målnivån verkligen skall kunna uppnås och för att fler personer ska vara mer 

delaktiga i förslagsverksamheten.  

Nelson Garden har genom sin välkomnande attityd verkligen förstått att även små och 

till synes betydelselösa förslag är viktiga för den totala kostnadsbesparingen. Små 

förslag är enkla och billiga att genomföra och har en låg risknivå jämfört med stora 

innovationer. Detta ställer krav på att företaget verkligen kommunicerar till sina 

anställda att även de små förbättringsförslagen är viktiga för att nå framgång med 

systemet.  
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Tanken att företaget skall behandla varje förslag inom en tvåveckorsperiod känns allt 

för strikt och skulle må bra av att lämna utrymme för yttre omständigheter som inte på 

förhand kan förutspås. Att ambitionen skall vara att behandla varje förslag inom en 

tvåveckorsperiod känns mer relevant och även mer ödmjukt inför systemets funktion. 

Om varje förslag skall kunna erkännas som viktigt för företaget och för att inte 

personalen skall tappa tron på systemet så bör varje förslag behandlas noggrant utefter 

sina egna förutsättningar och sin egen särart. Ledningens syn på systemets vikt för 

företaget framgång får på så vis en högre trovärdighet.  

Vad gäller företagets identifierade framgångsfaktorer för ett framgångsrikt STF är dessa 

till antalet betydligt fler än vad teorin har att erbjuda. Struktur, delaktighet och 

ledningens engagemang kongruerar, men därutöver har Nelson Garden ett antal 

företagsspecifika framgångsfaktorer som inte är teoretiskt grundade. Det finns 

emellertid en stor förtjänst i företagets identifierade framgångsfaktorer och de är väl 

grundade i företagets känsla av vad som behövs för att hålla systemet levande hos dem.  

De mått som Nelson Garden använder sig av för att mäta systemets framgång är 

uteslutande av formen outcome measures. Dessa är tänkta att fånga upp hur levande 

systemet är genom att mäta antalet lämnade förslag och vilka följder i form av 

besparingar och nyinvesteringar som skett till följd av vart och ett av förslagen. 

Däremot finns inga nyckeltal som mäter vad som leder till dessa outcome measures. 

Därför är det av vikt att dessa identifieras för att företaget skall kunna arbeta med det 

som leder till ett tillfredsställande antal lämnade förslag.  

Av förekommen anledning är det av vikt att det PMS som designas kan fungera som en 

motor för företagets STF och att de båda systemen inte drar åt olika håll  

5.3 Val av lämpligt PMS för Nelson Garden 

Utifrån företagets vision skall här analyseras vilket som är ett lämpligt PMS för Nelson 

Garden. Visionen är, som tidigare nämnts, att ”Nelson Garden ska skapa glädje och 

nytta för de många människornas intresse av hemmets trädgård”. Detta är den 

ledstjärna som företagets ledning gemensamt har beslutat skall genomsyra allt som 

företaget arbetar med. Det som driver arbetet mot visionen är för Nelson Garden i första 
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hand deras starka affärsidé som säger att de ”[…] ska vara nordiska konsumenters 

förstahandsval av trädgårdsprodukter via ett attraktivt och brett utbud”.  

För att företaget ska kunna skapa glädje och nytta krävs att personalen är med på resan 

och för att glädje och nytta ska kunna skapas för de många människornas intresse av 

hemmets trädgård krävs att kundernas förtroende sätts i fokus. För att kunna erbjuda ett 

attraktivt och brett sortiment krävs också arbete med de interna processerna och 

förnyelse. Alla dessa bitar bör kunna mätas i det PMS som utformas. Vidare har Nelson 

Garden önskemål om att systemet för ständiga förbättringar skall integreras i företagets 

PMS. Därför är det viktigt att valet av PMS möjliggör en integration av systemet för 

ständiga förbättringar.  

Således ställer Nelson Gardens vision och affärsidé följande krav på valet av PMS: 

• Fokus på interna processer 

• Fokus på företagets kunder 

• Fokus på personalens möjlighet att påverka genom systemet för ständiga 

förbättringar 

 

Performance Prism är ett avancerat system som på ett bra sätt skulle kunna fånga in de 

krav som visionen ställer på valet av PMS. Systemet förefaller dock allt för komplicerat 

och vid en implementering skulle varje intressent (kund, personal, ägare, etc.) behöva 

ett eget prisma för effektiv mätning av strategiernas implementering. Dess komplexitet 

gör att detta PMS ej lämpar sig för Nelson Garden.  

Performance Pyramid är ett kunddrivet system som blandar finansiella och icke-

finansiella nyckeltal vilket skulle passa Nelson Gardens vision och deras önskemål med 

ett PMS. Nackdelen är dock att det är ett svårjobbat system som är svårt att 

operationalisera och därför ej är lämpligt för Nelson Garden. 

Ett EP2M-system har goda förtjänster i att det syftar till att skapa en företagskultur som 

välkomnar förändringar. Detta går väl ihop med det system för ständiga förbättringar 

som redan används på företaget. Dock är det svårt att veta exakt vilka övriga fördelar 

respektive nackdelar som systemet för med sig då det är sparsamt beskrivet i litteratur. 

För att säkerställa att det PMS som utformas för Nelson Garden är uppbackat med 

tillräcklig teori är heller inte detta PMS lämpligt.  
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Det system som förefaller mest lämpligt för Nelson Garden är Kaplan och Nortons 

Balanced Scorecard. De processer som leder till företagets vision om att skapa glädje 

och nytta för sina kunder går att mäta i det interna perspektivet i ett BSC. 

Kundperspektivet tillåter företaget att mäta de åtgärder som ligger till grund för 

kundernas köpbeteende gentemot företaget. Detta är viktigt för att kunna se hur väl de 

strategier som syftar till de många människornas intresse i hemmets trädgård 

implementeras. Vidare är BSC ett lämpligt system då det tar hänsyn till personalens roll 

i företaget och uttryckligen välkomnar integrationen av system för ständiga 

förbättringar i lärandeperspektivet. Andra faktorer som spelar in i valet av BSC är att det 

är enkelt att använda, lätt att förstå, fångar in helheten i ett styrkort och har en gedigen 

förankring i andra organisationer och i litteraturen.  

Den kritik som framkommit i teorikapitlet mot BSC riktar sig främst mot hur många 

nyckeltal som ska användas och huruvida deras kausala samband går att finna. Inget av 

de övriga tre PMS ger svar på dessa utan arkitekten bakom designandet av ett BSC 

ansvarar för antalet och sambanden nyckeltalen emellan reflekterar det som bäst lämpar 

sig för att sträva mot företagets vision. 

5.4 Designandet av ett lämpligt BSC för Nelson Garden 

I teorikapitlet beskrevs tillvägagångssättet för att designa ett BSC. Det är utifrån detta 

tillvägagångssätt som nedanstående BSC är designat.  

5.4.1 Företagets roll 

Det första steget är att definiera företagets roll i sin bransch och branschens 

övergripande utveckling. Nelson Gardens roll inom sin bransch är att de är ett 

marknadsledande företag med en lång och anrik tradition inom trädgårdsbranschen i 

norden. De fungerar som en helhetslösning för den trädgårdsintresserade konsumenten 

inom den nordiska marknaden med sitt breda produktsortiment och konkurrenskraftiga 

priser. Branschen är enligt företagets gjorda omvärldsanalyser totalt sett växande, även 

om vissa små segment kan minska i storlek till följd av kommande trender och 

konkurrens från produktsubstitut. För att möta upp branschens tillväxt och ta nya 

marknadsandelar har Nelson Garden introducerat sina systerbolag i Danmark, Norge 

och Finland.  
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5.4.2 Stäm av visionen 

Andra steget är att stämma av företagets nuvarande vision. Visionen är som tidigare 

nämnts att ”[…] skapa glädje och nytta för de många människornas intresse av 

hemmets trädgård.” Denna vision kan förstås mot bakgrund av affärsidén, ”Nelson 

Garden ska vara nordiska konsumenters förstahandsval av trädgårdsprodukter via ett 

attraktivt och brett utbud”, och dessa båda tillsammans blir en tydlig ledstjärna för 

företaget och dess intressenter. Valet blir därför att inte bara skapa ett BSC som syftar 

till att skapa glädje och nytta för konsumenterna utan även att Nelson Garden skall bli 

konsumenternas förstahandsval via ett attraktivt och brett utbud. Det som dock saknas i 

visionen och/eller affärsidén är de anställda som är en viktig del i företagets framgång. 

För att inte de anställda och deras utveckling skall glömmas bort vid formulering av 

strategiska målsättningar måste deras roll i företagets framgång finnas med i tanken när 

visionen bryts ner i respektive perspektiv. En lyckad uppfyllelse av visionen genom 

konkretisering av affärsidén skapar en god grund för tillväxt och lönsamhet. Glädje och 

nytta för konsumenterna leder till att Nelson Garden blir förstahandsvalet vilket i sin tur 

ökar möjligheten till finansiell framgång. Utifrån denna analys kan visionen 

tillsammans med affärsidén ligga till grund för utformandet av ett BSC. 

5.4.3 Fastställande av lämpliga perspektiv 

Nästa steg är att fastställa lämpliga perspektiv för företagets BSC utifrån hur deras 

verklighet ser ut. De perspektiv som behandlas i teorikapitlet (finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, interna perspektivet och lärandeperspektivet) är närmast att betrakta 

som standardperspektiv från vilka väl motiverade avvikelser får förekomma. Det 

finansiella perspektivet är grunden mot vilket övriga perspektivs nyckeltal skall kopplas 

via kausala samband. Detta perspektiv är så pass grundläggande att det blir svårt att 

motivera ett styrkort för en vinstdrivande organisation utan att det tar sin början i det 

finansiella perspektivet.  

Kundperspektivets plats i Nelson Gardens BSC motiveras mot bakgrund av visionen 

och affärsidén där kundens glädje och nytta av företagets produkter är central och en 

drivande faktor för företagets lönsamhet.  

Det interna perspektivet syftar till att säkerställa effektiva processer inom de områden 

företaget måste excellera för att målen inom kundperspektivet och det finansiella 

perspektivet skall kunna uppnås. Detta perspektiv motiveras särskilt av analysens 
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tolkning av att Nelson Garden använder sig av low-cost advantage. Genom att priset på 

företagets produkter har en central roll i dess konkurrenskraft är effektiva interna 

processer ett vitalt inslag för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser med 

tillfredställande lönsamhet.  

Det fjärde perspektivet enligt standardmodellen är lärandeperspektivet. Namnet, 

lärandeperspektivet, ger inte någon rättvis bild av vad Nelson Garden vill uppnå med 

det fjärde perspektivet. Företaget har uttryckt önskemål om att det interna systemet för 

ständiga förbättringar skall integreras i sitt PMS, vilket lämpligast görs i detta 

perspektiv, och då gäller det här att analysera vad detta kommer att innebära för 

företaget. Ständiga förbättringar handlar om mer än att bara lära sig. Det handlar om att 

skapa en företagskultur där förändringar välkomnas, det vill säga en möjlighet för 

företagets anställda att påverka sin egen arbetssituation och de processer som omgärdar 

denna situation, så att företaget kan utvecklas i rätt riktning. Samtidigt syftar 

perspektivet, enligt teorin, till att skapa den infrastruktur som är nödvändig för att de 

övriga perspektivens målsättningar skall kunna uppnås. Detta innebär att fokus, utöver 

på organisationens lärande, även hamnar på saker såsom produktutveckling. Då 

andemeningen i företagets STF handlar om att utveckla såväl företagets processer som 

de anställdas situation bedöms här utvecklingsperspektivet vara ett mer lämpligt namn 

på perspektivet för att signalera till företagets samtliga intressenter att det handlar om 

att just utveckla såväl produkter som organisation. Det är i internperspektivet de 

anställda förändrar sina processer, men det är här i utvecklingsperspektivet som 

företaget skapar förutsättningarna för att de anställda skall kunna påverka sin egen 

arbetssituation och sina processer.  

Dessa perspektiv är sammanlänkade genom att utvecklingsperspektivet skapar 

infrastrukturen som möjliggör produktutveckling och effektivisering av de processer 

som finns i det interna perspektivet som leder till att kundnöjdheten i kundperspektivet 

går att nå. Denna kundnöjdhet i sin tur är ett måste för att företaget ska nå en långsiktig 

lönsamhet. 

För att perspektivens namn skall ligga rätt i mun och vara lätta att skriva efter varandra i 

löptext i företagets interna kommunikation föreslås härmed att det finansiella 

perspektivet kallas finansperspektivet och det interna perspektivet kallas 
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internperspektivet. Med detta sagt blir de fyra perspektiven i Nelson Gardens BSC: 

Finansperspektivet, kundperspektivet, internperspektivet och utvecklingsperspektivet.   

5.4.4 Visionen bryts ner i respektive perspektiv 

Visionen bryts därefter ner i de olika perspektiven och strategiska målsättningar 

tilldelas perspektiven för att visionen skall kunna uppnås. Vid en första titt på visionen 

finns inget uttalat som skulle passa in i finansperspektivet, vilket är positivt då visionen 

talar om hur företaget vill uppfattas och det känns mer genuint att vilja uppfattas som ett 

företag som skapar glädje och nytta än ett företag som skapar rikedom åt ägarna. När 

visionen och affärsidén bryts ner så framkommer dock en underliggande formulering 

som syftar till finansiell framgång. Nyckelorden i visionen och affärsidén som syftar till 

finansperspektivet är ”förstahandsval”, ”många människor”, ”nordiska konsumenter” 

och ”attraktivt och brett utbud”. Dessa nyckelord skönjer en åsyftning om hög 

omsättning som leder till långsiktig lönsamhet, vilket kan tolkas vara visionen nerbruten 

i finansperspektivet.  

I kundperspektivet bryts visionen ner genom nyckelorden ”glädje och nytta” samt att de 

i affärsidén uttrycker att de ska vara nordiska konsumenters förstahandsval. 

Internperspektivets syftning i visionen är att Nelson Garden ska skapa glädje och nytta 

för de många människornas intresse av hemmets trädgård. Ordet ”skapa” är nyckelordet 

i nedbrytningen av visionen till internperspektivet. Visionen bryts ner i 

utvecklingsperspektivet genom att de vill erbjuda ett attraktivt och brett utbud vilket 

kräver en utvecklande organisation som bland annat klarar av att hantera 

produktutveckling. Vidare kan inte företaget uppfylla de krav som ställs i de tre andra 

perspektiven om inte fokus sätts på att skapa en kunnig och engagerad personalstyrka 

och det är här behovet av att skapa en infrastruktur som utvecklar medarbetarna 

kommer in. Även om personalen inte omnämns i visionen så är det i 

utvecklingsperspektivet som förutsättningarna för deras kunnighet och engagemang 

skall skapas.   

5.4.5 Perspektivens strategiska målsättningar 

Den tolkning som gjordes där omsättning och lönsamhet antogs vara visionen och 

affärsidén nedbruten på finansperspektivet förutsätter en stark strategisk målsättning för 

att detta skall kunna uppnås.  Denna strategiska målsättning som föreslås är att Nelson 

Garden skall ha en ständig strävan efter tillväxt genom omsättningsökning med god 
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lönsamhet på den nordiska marknaden för trädgårdsprodukter. Det som målsättningen 

bygger på är tillväxt då företaget använder sig av ett build mission som business unit 

strategy. Den ökade omsättningen finns underförstådd i företagets vision och affärsidé 

som ovan nämnts. Att denna omsättningsökning ska ske på den nordiska marknaden 

styrks av empirin där etableringar har skett i de nordiska länderna Danmark, Norge och 

Finland. Den sista delen i den strategiska målsättningen inom finansperspektivet är 

delen med god lönsamhet. I inledningen av denna studie beskrevs att lönsamhet är 

källan till ett företags existensberättigande och därför är det av yppersta vikt att ha med 

begreppet lönsamhet i en strategisk målsättning inom detta perspektiv. 

Inom kundperspektivet är visionen redan tydligt definierad. För att kunna nå den 

situation om glädje och nytta som beskrivs i visionen måste den strategiska 

målsättningen inom kundperspektivet formuleras med detta i åtanke. En väl formulerad 

strategisk målsättning kommer att kunna leda till att Nelson Garden blir de nordiska 

konsumenternas förstahandsval, så som de skall vara enligt affärsidén. Följande 

strategiska målsättning, som visar sig vara i det närmaste synonym med företagets 

kärnvärde, förespråkas därför inom kundperspektivet. Nelson Garden skall sätta kunden 

i fokus och vara bäst på att förstå och tillfredsställa kundens behov.  

Frågan som ställs för att nå visionen inom internperspektivet är hur företaget kan arbeta 

för att skapa glädje och nytta för sina kunder. Utifrån denna frågeställning kan tre 

huvudspår identifieras. Nelson Garden måste arbeta med sina interna processer för att 

exempelvis kunna kostnadsbespara och korta ledtiderna vilket leder till att rätt produkt 

finns på rätt plats vid rätt tid och till rätt pris. Detta är en del i skapandet av glädje och 

nytta för kunden genom internperspektivet. Nästa del är att arbeta för en målkongruens 

mellan företagets anställda och företagets ledning, vilket förhoppningsvis leder till en 

ökad motivation hos personalen. Den tredje delen som bör bakas in i den strategiska 

målsättningen för internperspektivet är företagets kommunikation med dess intressenter. 

Utifrån denna redogörelse föreslås en strategisk målsättning som lyder: Nelson Garden 

skall ständigt arbeta med att effektivisera sina interna processer, verka för en ökad 

målkongruens mellan företaget och de anställda samt arbeta för att vara bäst på såväl 

intern som extern kommunikation.  

Utvecklingsperspektivet ska som tidigare nämnts skapa den infrastruktur som bland 

annat ligger till grund för effektiviseringen av processerna i internperspektivet. 
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Systemet för ständiga förbättringar är ett gott exempel på hur företaget redan har 

påbörjat arbetet med att skapa en lärande och förnyande företagskultur. Vidare talar 

visionen om ett attraktivt och brett utbud, vilket ställer krav på såväl en kunnig och 

engagerad personal som fokus på produktutveckling. Den strategiska målsättningen som 

föreslås inom utvecklingsperspektivet är: Nelson Garden skall aktivt arbeta med att 

utveckla såväl produkt som personal. Detta skapar en infrastruktur för att kunna arbeta 

med effektivisering av interna processer, nå en ökad målkongruens och kommunicera 

bättre inom internperspektivet. Rätt utnyttjad kan denna strategiska målsättning även 

leda till att de anställda på Nelson Garden får en ökad förståelse för kundens behov 

vilket i sin tur leder till att rätt produkter kan utvecklas. Detta sammantaget möjliggör 

att visionen om ett attraktivt och brett utbud kan nås. 

5.4.6 Perspektivens framgångsfaktorer 

Den framgångsfaktor som genomsyrar hela organisationen och därmed även alla 

perspektiv är tävlingsinstinkt. Dock är den mest påtaglig i finansperspektivet och får 

därför sin plats i detta perspektiv i styrkortet. För att kunna nå den strategiska 

målsättningen om en ständig strävan efter tillväxt genom omsättningsökning med god 

lönsamhet på den nordiska marknaden har följande framgångsfaktorer inom 

finansperspektivet identifierats. Tävlingsinstinkt, som redan nämnts, marknadsnärvaro 

och kostnadsfokusering. För att lyckas bli konsumenternas förstahandsval som deras 

affärsidé uttrycker krävs en tävlingsinstinkt för att nå ut till konsumenterna och ha det 

sortiment som bäst lämpar sig för att tillfredsställa deras behov. Tävlingsinstinkten 

måste ha en central roll i organisationen då företaget enligt tidigare i analysen använder 

sig av ett build mission och en low-cost advantage. Det build mission som Nelson 

Garden använder sig av kräver förutom denna tävlingsinstinkt även en stark 

marknadsnärvaro, vilket är den andra framgångsfaktorn. Denna marknadsnärvaro 

möjliggör att företaget kommer i kontakt med kunder och kan nå den strategiska 

målsättningen med tillväxt genom ökad omsättning. För att nå en lönsamhet med 

Nelson Gardens low-cost advantage blir den tredje framgångsfaktorn 

kostnadsfokusering. Detta möjliggör ett ständigt ifrågasättande om de kostnader 

företaget har verkligen leder till att enbart relevanta och nödvändiga kostnader 

accepteras för att nå den delen i den strategiska målsättningen om god lönsamhet.  

Inom kundperspektivet har framgångsfaktorerna ödmjukhet, lyhördhet och 

tillgänglighet identifierats. Ödmjukhetens roll som framgångsfaktor fungerar som en 
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balans till tävlingsinstinkten och är av vikt för den strategiska målsättningen att sätta 

kunden i fokus. Genom denna ödmjukhet kan Nelson Garden vara en kundorienterad 

organisation som bygger sin verksamhet kring kundens behov. För att kunna tillgodose 

och förstå behoven krävs den andra framgångsfaktorn, lyhördhet. Denna syftar till att 

Nelson Garden måste förstå och ta till sig kundernas behov och önskemål för att kunna 

tillfredsställa dem. Den tredje framgångsfaktorn, tillgänglighet, är av vikt för om inte 

Nelson Garden och dess sortiment tillgängliggörs för kunder spelar det ingen roll om 

företaget sätter dem i fokus och utformar sin verksamhet för att bäst tillfredsställa deras 

behov. 

Framgångsfaktorn för att kunna förverkliga den strategiska målsättningen som har 

formulerats inom internperspektivet är fokus på ständiga förbättringar. Då den 

strategiska målsättningen är att effektivisera interna processer, verka för en ökad 

målkongruens mellan de anställda och företaget samt att arbeta för att vara bäst på såväl 

intern som extern kommunikation är detta fokus på ständiga förbättringar den 

sammanflätande länken. Detta kan vidare skapa en vilja hos företagets anställda att våga 

ifrågasätta och tänka i nya banor för att effektivisera de interna processer som leder till 

en ökad målkongruens. Detta gäller även kommunikationen då förbättringsfokuseringen 

kan leda till en effektivare kommunikation, såväl internt som extern, vilket ytterligare 

stärker målkongruensen och företagets kärnvärden. Fokus på ständiga förbättringar 

verkar också för en förstärkning av företagets kärnkompetens försäljning och 

distribution.   

Framgångsfaktorerna inom utvecklingsperspektivet är personalens kompetens och 

systemet för ständiga förbättringar, STF. Dessa framgångsfaktorer spelar en central roll 

i uppfyllelsen av den strategiska målsättningen att Nelson Garden aktivt ska arbeta med 

att utveckla såväl produkt som personal. Grunden till det fokus på ständiga 

förbättringar, som är framgångsfaktorn inom internperspektivet, läggs av företagets 

ledning i utvecklingsperspektivet. Hela infrastrukturen för företagets fortlevnad skapas i 

utvecklingsperspektivet och här är STF en viktig del. Av denna anledning är STF en 

framgångsfaktor. Av samma anledning, för att säkra företagets fortlevnad genom 

produkt- och personalutveckling, är kompetens en framgångsfaktor inom 

utvecklingsperspektivet. Dessa två framgångsfaktorer kan tillsammans verka för att 

utveckla en nöjdare och mer motiverad personalstyrka då de känner att företaget 

investerar i dem genom till exempel utbildningar för att höja deras kompetens och att de 
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tillåter dem att komma med förslag som kan påverka såväl sin egen som företagets 

situation till det bättre.  

5.4.7 Nyckeltalen och deras kausala samband 

När nu framgångsfaktorer och strategiska målsättningar är etablerade och visionen har 

brutits ner på respektive perspektiv återstår att bestämma nyckeltal, både outcome 

measures och performance drivers, för perspektiven.  

I finansperspektivet är det omsättning och lönsamhet som är målen för Nelson Garden. 

Dessa mål skall nås genom tidigare etablerad strategisk målsättning och genom att 

effektivt utnyttja de framgångsfaktorer som finns inom perspektivet. Omsättningen är 

ett nyckeltal som har en självklar plats i Nelson Gardens BSC mot bakgrund av deras 

build mission. Frågan som bör ställas är vilken typ av lönsamhet som är mest relevant 

för Nelson Garden. Då företaget använder sig av en low-cost advantage och har 

kostnadsfokusering som framgångsfaktor inom finansperspektivet förefaller 

nettomarginal vara det mest relevanta lönsamhetsmåttet. Detta mått fångar upp 

fokuseringen på kostnadssidan. Anledningen till att vinstmarginal inte används som 

lönsamhetsmått är att skattesatser bestäms i forum utanför företagets kontroll.  

De performance drivers som ligger till grund för omsättningen och nettomarginalen 

måste syfta till att stärka båda dessa och samtidigt ligga i linje med etablerade strategier 

och konkurrensfördelar. Antal försäljningsställen passar bra för att kunna arbeta mot en 

ökad omsättning inom ett build mission, likaså bör fokus ligga på att ständigt försöka 

stärka positionerna i varje butik för att kunna ha tydligare exponering jämfört med 

konkurrenterna. Att synas mer och tydligare än konkurrenterna i varje butik är särskilt 

viktigt eftersom Nelson Garden konkurrerar med pris. Det nyckeltal som fångar upp 

detta är butiksyta per försäljningsställe. Marknadsandelar är också ett viktigt nyckeltal 

även om det är svårplacerat. Frågan är om marknadsandelar är att beteckna som ett 

outcome measure eller som en performance driver för omsättning. Här faller valet på 

det senare eftersom marknadsandelar inte är ett självändamål utan snarare att se som ett 

led till ökad omsättning. Till nyckeltalet nettomarginal kommer kostnadsbesparing att 

kopplas. Kostnadsbesparing som nyckeltal har en naturlig plats i Nelson Gardens 

finansperspektiv eftersom fokus på kostnader genomsyrar så stora delar av företagets 

verksamhet.  
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I kundperspektivet handlar den strategiska målsättningen i grunden om att Nelson 

Garden ska vara en kundorienterad organisation. Denna kundorientering kan mätas med 

nyckeltalet kundnöjdhet. Därav är kundnöjdhet ett första outcome measure i 

kundperspektivet. En ytterligare effekt av att organisationen är bäst på att förstå och 

tillfredsställa kundens behov är en tilltagande bas för kundrekrytering, denna 

kundrekrytering är det andra outcome measure inom detta perspektiv. Inte nog med att 

dessa två nyckeltal är outcome measures, de fungerar även som performance drivers till 

nyckeltalet marknadsandelar. Kundrekrytering kan något långsökt även kopplas till 

antalet försäljningsställen. 

Vad är det då som leder till kundnöjdhet och kundrekrytering? Perspektivets 

framgångsfaktorer är verkligen nyckeln till framgång i kundperspektivet då dessa leder 

till att kunden verkligen hamnar i fokus. Antal reklamationer är ett bra mått på 

kundnöjdhet men detta nyckeltal har en djupare botten. Antal reklamationer beror på 

om den upplevda kvaliteten motsvarar den förväntade. Då många av företagets 

produkter inte visar upp sin färdiga kvalitet förrän månader efter inköp och då i en 

annan skepnad (ex. frön blir till blommor) blir antal reklamationer ett vanskligt mått. 

Följden av att kvaliteten inte motsvara kundernas förväntan blir istället för 

reklamationer då att kunden vid nästa inköp väljer ett annat fabrikat. Därför bör inte 

antal reklamationer användas som ett nyckeltal utan istället upplevd kontra förväntad 

kvalitet. Skulle problem uppstå så är nyckeln till kundnöjdhet att tiden från problem till 

lösning minimeras, vilket är nästa nyckeltal. Kundnöjdhet handlar också om rätt 

produkt på rätt plats vid rätt tid, vilket gör att distributionen är betydelsefull. Ett 

nyckeltal som föreslås fånga upp distributionsprecisionen är on-time delivery. Genom 

att utforma designen på produkterna så att de ser inbjudande ut, är funktionella och har 

en tydlig beskrivning vad de är till för, hur de används och bäst sköts om kan Nelson 

Garden locka nya kunder att köpa deras produkter. Samtidigt kan de genom denna 

åtgärd se till så att kunderna inte förväntar sig attribut av produkterna som de inte är 

konstruerade för att ha. Detta kan minimera missförstånd från kunder gällande vad 

produkterna är till för och hur de ska användas. Detta leder till förslaget av nyckeltalet 

upplev design för att fånga in ovanstående resonemang.  

Nelsons Gardens användning av reklamkampanjer i bland annat TV och deras synlighet 

vid olika idrottsengagemang är viktig ur kundrekryteringssynpunkt och leder till vikten 

av att fånga upp exponeringsgraden i deras BSC. Genom att mäta exponeringen per 
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krona kan effekterna av Nelson Gardens exponering i diverse medier tas fram. För då 

som tidigare i analysen fastslagits att Nelson Garden använder sig av ett low-cost 

advantage och har kostnadsfokusering som framgångsfaktor inom finansperspektivet är 

det av vikt att företaget kan se vad de får ut av sina investeringar inom marknadsföring 

för att rättfärdiga dessa. Exponering per krona är det nyckeltal som kommer att fånga 

upp dels att en hög exponering finns, men framförallt att smart exponering finns.  

En faktor för kundnöjdhet och kundrekrytering är att företagets produkter går att 

använda med varandra, det vill säga att produkterna är kompatibla. Nelson Gardens 

vision pratar om ett attraktivt och brett utbud och det är väsentligt att detta utbud 

utvecklas enhetligt. Kompatibilitet är det nyckeltal som mäter denna enhetlighet. 

Framgångsfaktorn tillgänglighet inom kundperspektivet pekar på ett behov av en viss 

närvaro av säljarna. Denna närvaro behövs för att kunna skapa goda möjligheter för 

kundrekrytering genom att säljarna ”ser över sitt revir”. Nyckeltalet som mäter detta är 

antalet butiker per säljare.  

I internperspektivet är det fokus på ständiga förbättringar inom organisationen som är 

den gemensamma nämnaren för nyckeltalens utformning. Genom att ständigt försöka 

göra saker och ting bättre och smidigare föreslås härmed effektiviseringsgrad vara ett 

nyckeltal. Detta nyckeltal mäter hur effektiviseringar skett utifrån besparingar av både 

tid och pengar. För att få de anställda att ha ett fokus på ständiga förbättringar är det av 

vikt att de trivs med sin arbetssituation. Detta då en stark målkongruens ingår i den 

strategiska målsättningen för detta perspektiv. Medarbetarnöjdhet blir således förslaget 

till nyckeltalet som ska belysa detta. 

För att förtydliga skillnaden mellan den kostnadsbesparing som finns inom 

finansperspektivet och den effektiviseringsgrad som efterlyses här i internperspektivet 

används tidsbesparing som performance driver till det nyckeltalet effektiviseringsgrad.  

För att skapa en medarbetarnöjdhet är investeringar i de anställdas arbetsmiljö av 

central karaktär. Dessa investeringar kan leda till högre medarbetarnöjdhet men även till 

effektiviseringen av interna processer som ovan föreslogs som ett nyckeltal i detta 

perspektiv. Förutom investeringarna i de anställdas arbetsmiljö är externa miljö-

investeringar, utöver de som är framtvingade av lag, viktiga då de kan öka 

kundnöjdheten och kundrekryteringen i form av goodwill. Dessa båda typer av 

investeringar leder fram till att nyckeltalet miljöinvesteringar används i Nelson Gardens 
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BSC. Det ska framhävas att med miljöinvesteringar menas såväl arbetsmiljö-

investeringar som externa miljöinvesteringar.  

Nästa steg för att få nöjda medarbetare och en effektivare arbetsplats är att det finns 

användarvänliga system och kommunikationsmedel på arbetsplatsen. Den tidsbesparing 

som kan åtnjutas genom effektiva system bidrar till att personalen blir mindre frustrerad 

och att mer fokus kan läggas på arbetet. Därigenom skapas en hög målkongruens. Detta 

nyckeltal benämns användarvänliga system.  

Nyckeltalen inom utvecklingsperspektivet grundar sig i stort på den ena 

framgångsfaktorn inom perspektivet, STF.  Nelson Gardens STF är i grund och botten 

ett kostnadsbesparingssystem men andemeningen med det är att skapa en infrastruktur 

som möjliggör och tillåter en kreativ och förbättringsorienterad företagskultur. För att 

mäta detta föreslås en fortsatt användning av nyckeltalet antal lämnade förslag och att 

detta nyckeltal blir ett outcome measure i Nelson Gardens BSC. För att kunna se till den 

andra framgångsfaktorn som identifierats, kompetens, är utbildningar av personalen 

inom sina respektive områden i fokus. Ett nyckeltal som kan ta detta i beaktning är 

fackmässig kompetensgrad. Genom relevanta utbildningar får personalen på Nelson 

Garden den spetskompetens som bland annat möjliggör förbättringsförslag som leder 

till effektivisering av Nelson Gardens organisation, som i sin tur kan leda till positiva 

effekter i form av ökad kundnöjdhet och därigenom ökad omsättning. En ytterligare 

positiv effekt kan vara kostnadsbesparingar vilket är ett resultat av stärkt målkongruens 

då en av framgångsfaktorerna i finansperspektivet är kostnadsfokusering. Denna 

spetskompetens är även av yttersta vikt för att bedriva produktutveckling som är ett 

måste för att kunna erbjuda det attraktiva och breda utbud Nelson Gardens affärsidé 

bygger på. Till följd av detta är nyckeltalet antal nya produkter det mått som föreslås 

belysa produktutvecklingen inom perspektivet.  

Det som i intervjuerna med de anställda på Nelson Garden framgick som den starkaste 

bakomliggande faktorn till att förslag lämnas in är att ledningen på företaget tar till sig 

alla förslag och motiverar sina svar. Kvaliteten på feedback föreslås som en 

performance driver till antalet lämnade förslag. Oron över att nyhetens behag så 

småningom kommer leda till att systemet dör ut kan bemötas med performance drivern 

aktiviteter i STF. Genom att de ansvariga engagerar sig och ser till att det ständigt finns 

ett ”go” i systemet minimeras risken för att det ska dö ut när nyhetens behag väl lagt 
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sig. Vidare för att hålla de anställdas motivation och hela deras STF vid liv framgick det 

vid intervjuerna att någon form av belöningar var av vikt. Detta fördes tidigt på tal av de 

ansvariga för systemet. Detta leder till att nästa performance driver för nyckeltalet antal 

lämnade förbättringsförslag föreslås vara belöningar. Här handlar det inte om finansiella 

belöningar, då företaget ännu inte tagit ställning till om sådana belöningar är lämpliga, 

utan snarare om uppmuntran i form av aktiviteter som alla kan få glädje av.  

För att kunna mäta vad som leder till antal nya produkter är det centralt att den budget 

som används för framtagandet av nya produkter tas med i beräkningen. Då Nelson 

Garden inte har någon FoU-avdelning hamnar istället aktiviteter såsom mässbesök och 

besök hos underleverantör i fokus. Den performance driver som föreslås kunna leda till 

framtagandet av nya produkter är mot bakgrund av detta budgeten för framtagande av 

nya produkter.  

Den fackmässiga kompetensgraden, som är ett outcome measure, beror på hur mycket 

som satsas på diverse utbildningar för företagets anställda. För att ta fasta på detta har 

utbildningstimmar per anställd identifierats som det drivande nyckeltalet till den 

fackmässiga kompetensgraden. 
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5.5 Illustration av de kausala sambanden4  

 

Figur 7 - Kausala samband, Källa: Egen bild 

                                                
4 Observera att endast de kausala samband som finns mellan outcome measures och performance drivers illustreras här. Därutöver 

finns en rad kausala samband mellan performance drivers såväl inom samma perspektiv som direkt till ett annat perspektiv. 

”Tidsbesparing” i internperspektivet har exempelvis ett kausalt samband med ”Kostnadsbesparing” i finansperspektivet och 

”Användarvänliga system” i det egna perspektivet. Dessa samband illustreras inte av utrymmesskäl.  
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Butiker per säljare

Effektiviseringsgrad

Medarbetarnöjdhet

Tidsbesparing

Miljöinvesteringar

Användarvänliga system

Antal förslag i STF

Nya produkter

Fackmässig kompetens-
grad

Feedback

Belöningar

Aktiviteter i STF

Budget för nya produkter

Utbildningstimmar per 
anställd
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras de slutsatser analysen resulterat i. Vidare presenteras tips 

till fallföretaget och till fortsatta studier.   

6.1 Slutsats  

Syftet med denna studie var att designa ett lämpligt PMS för fallföretaget Nelson 

Garden AB och integrera nuvarande system för ständiga förbättringar i detta PMS. 

Valet föll på Balanced Scorecard då detta ansågs mest lämpligt för Nelson Garden då 

det är ett väl förankrat system både i litteraturen och ute i verkligheten och då det klart 

och tydligt välkomnar integrationen av ett tänk på ständiga förbättringar. För att designa 

detta PMS på ett ändamålsenligt sätt har studiens problemformuleringar besvarats i 

analysen.  

De två problemformuleringar som inledde studien är:  

• Vilka nyckeltal skall mätas inom Nelson Garden AB för att de skall nå sin 

vision? 

• Hur kan det nuvarande systemet för ständiga förbättringar integreras i det PMS 

som designas för företaget? 

 

I analysen har samtliga nyckeltal som ingår i nedanstående BSC presenterats och 

motiverats. Vidare har även företagets STF integrerats i detta BSC som en framgångs-

faktor i utvecklingsperspektivet. De mått som Nelson Garden redan använder sig av i 

sitt STF finns med, dock med tillägg av helt nya performance drivers. En god balans 

mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal har legat i fokus under arbetets gång, 

helt i enlighet med fallföretagets önskemål och den diskussion som fördes i inlednings-

kapitlet. Det färdiga resultatet presenteras på nästa sida.   
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Figur 8 - Nelson Gardens Balanced Scorecard 
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6.2 Tips till Nelson Garden 

Angående belöningar inom STF anser studiens författare att milstolpar skall sättas upp 

för att alla skall ha tydliga mål att sträva mot. Detta stärker även den tävlingsinstinkt 

som identifierades som en framgångsfaktor i finansperspektivet (men som även skulle 

genomsyra hela organisationen). Belöningar kan sedan kopplas mot dessa milstolpar. 

Studiens författare anser att milstolparna skall sättas upp både med tanke på förslagens 

kvantitet och kvalitet. Belöningar kan sedan exempelvis ges kvartalsvis på avdelnings-

nivå, halvårsvis på företagsnivå och årsvis på koncernnivå.  

De performance drivers som inom kundperspektivet kan tyckas något abstrakta kan 

fångas upp genom särskilt riktade frågor i kundundersökningar. Attityder kring upplevd 

vs. förväntad kvalitet är ett exempel på nyckeltal som är svårt att fånga upp utan att få 

med dessa som en specifik fråga i kundundersökningar.  

Graden av användarvänliga system (såsom exempelvis enhetlighet i kommunikations-

medel) inom internperspektivet kan fångas upp i medarbetarundersökningar.  

För att få STF att fungera optimalt är det av vikt att leva upp till de framgångsfaktorer 

som företaget redan har identifierat. Studiens författare vill verkligen betona vikten av 

att omsätta dessa fina ord i handling så att dess innebörd inte bara stannar på ett papper. 

För att bli så framgångsrika som möjligt med systemet föreslås därför att med viss 

regelbundenhet anordna brainstormingmöten där de anställda tillsammans kan arbeta 

fram förbättringsförslag (Detta mot bakgrund att det vid utbildningstillfällena har 

kommit fram en stor mängd förslag). Därutöver anser författarna att företaget skall 

identifiera flitiga förslagslämnare som nyckelpersoner för systemets fortlevnad och 

utnyttja dessa som ambassadörer för att få igång andra. Om någon ambassadör 

exempelvis hör någon klaga på något så kan ambassadören uppmuntra till att lämna ett 

förslag eller för den delen ta på sig att företräda den klagande i förslagslämnandet.    

6.3 Tips till fortsatta studier 

Studiens författare har kommit fram till att ett system för ständiga förbättringar mycket 

väl kan ha en plats i ett BSC. Därför skulle det vara intressant att genomföra en 

kvantitativ studie i syfte att ta reda på hur många av de som använder sig av BSC som 

även fokuserar på ständiga förbättringar.  
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Därutöver skulle det vara intressant, med tanke på denna studies avgränsningar, att 

återkomma till fallföretaget efter en viss tid och följa upp hur implementeringen har gått 

till och hur väl BSC och STF fungerar tillsammans i verkligheten.  

6.4 Självkritik 

Då författarna, av sekretesskäl, inte har haft tillgång till fallföretagets existerande 

strategier, strategiska målsättningar och nyckeltal baserar sig studiens resultat på vad 

författarna själva tycker är lämpligt för företaget utifrån dess vision. Detta faktum har 

två sidor, en negativ och en positiv.  

Den negativa sidan är svårigheterna för författarna att designa ett PMS som är helt 

ändamålsenligt för Nelson Garden och direkt implementerbart i verksamheten. Dock 

skall sägas att studiens resultat grundar sig på noggrant genomförd instudering av såväl 

teori som empiri.  

Den positiva sidan är att företaget kan få helt nya infallsvinklar på problem som de 

själva är blinda för av gammal vana.  
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BILAGA 1 

Semistrukturerad intervju med ekonomichefen på Nelson Garden. Intervjudatum 2011-

03-28.  

• Beskriv Nelson Garden, samt dess historia och framtid. 
• Vilka interna system finns i dagsläget som stödjer er vision? 
• Hur ser er prestationsmätning ut i dagsläget? 
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BILAGA 2 

Semistrukturerad intervju med personalchefen samt ansvarig för STF på Nelson Garden. 

Intervjudatum 2011-05-03.  

• Vad innebär ert förbättringssystem? 
•  Hur fungerar det? 
•  Vad vill ni få ut av det? 
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BILAGA 3 

Semistrukturerad intervju med ansvarig för respektive fokusområde på Nelson Garden. 

Intervjudatum 2011-05-03. 

• Vilka typer av förslag får ni in? 
• Vilka typer av förslag vill vi få in? 
• Vilka faktorer tror du ligger bakom att förslag lämnas in? 
• Vad mäter ni i dagsläget och varför? 
• Vad påverkar nivån på de mått ni använder, vilka är de drivande faktorerna?  
• Vilken metod används för att räkna ekonomiskt på förslagen, och varför? 
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BILAGA 4 

Semistrukturerad intervju med kollektivanställd på Nelson Garden. Intervjudatum 2011-

05-04. 

• Beskriv STF kortfattat.  
• Vad får dig att lämna förslag? 
• Hur blir du bemött när du lämnar förslag? 
• Hur blir ditt förslag bemött? Bra eller dålig feedback? 
• Vad tror du krävs för att du ska lämna de 5 förslag/år, år efter år, som är målet? 
• Hur kan du arbeta med att stötta andra till att lämna förslag? 

 



   BILAGOR 

71 

BILAGA 5 

Kompletterande intervju 1 med ekonomichefen på Nelson Garden. Intervjudatum 2011-

05-09. 

• Vilka omvärldsanalyser har ni genomfört? 
• Vad har dessa resulterat i? 
• Berätta kort om branschens framtid? 
• Beskriv er vision, affärsidé och kärnkompetens.  
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BILAGA 6 

Kompletterande intervju 2 med ekonomichefen på Nelson Garden. Intervjudatum 2011-

05-23. 

• Har ni någon FoU-verksamhet? 
• Vilka länder tillverkas varorna i? 
• Vilka är era främsta återförsäljare? 
• Vilka är era främsta konkurrenter?  
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BILAGA 7 
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