
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekonomistyrning inom modeinriktad detaljhandel  

– En fallstudie om MQ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare     Handledare 

Anna Dahl, 860503-1429    Per-Magnus Andersson  

Sofia Mejhert, 860415-0568   Rolf Larsson 

Hanna Nelander, 840427-4048    

FEK 001
VT 2009



 

 
 

- III - 

Förord 

 

Denna uppsats är skriven på företagsekonomiska institutionen vid ekonomihögskolan, Lund 

Universitet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla personer som bidragit till att denna uppsats har kunnat 

fullgöras. Först vill vi tacka våra handledare, Per-Magnus Andersson och Rolf Larsson, för 

all hjälp och inspiration de har gett oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer 

på MQ Retail AB som medverkat, Linda Viberg, Regionchef Malmö och södra Skåne, Cecilia 

Björk, butikschef Hansagallerian, Malmö, och Fredrik Forssberg, butikschef Triangeln, 

Malmö.  

 

Ett extra stort tack ska ges till Fredrik Samuelsson, redovisningschef; Andreas Berntsson, 

inköpscontroller; Jörgen Emanuelson, logistikchef; Alexander Fällgren, business controller, 

och Joakim Homlstrand, marknads- och försäljningschef. Utan er hade denna uppsats inte 

kunnat genomföras och vi vill tacka för den tid ni har avvarat och all kunskap och fakta ni 

bidragit med till vår uppsats.  

 

 

Tack! 

 

 

Ekonomihögskolan 

Lund Universitet 

Företagsekonomiska institutionen 

Juni 2009 

 

 

 

 

____________________                ____________________               ____________________ 

           Anna Dahl  Sofia Mejhert           Hanna Nelander

  



 

 - IV - 

Abstrakt 

 

Examensarbetets titel:   Ekonomistyrning inom modeinriktad detaljhandel – En 

fallstudie om MQ. 

Seminariedatum:  2009-06-04 

Ämne/kurs:  FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 

Författare: Anna Dahl, Sofia Mejhert, Hanna Nelander 

Handledare:    Per-Magnus Andersson, Rolf Larsson 

Fem nyckelord:  Ekonomistyrning, budget, prognoser, MQ, nyckeltal 

Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur man 

arbetar med ekonomistyrning i ett modeinriktat företag i 

detaljhandeln och vidare diskutera vad man kan använda sig av 

för alternativ eller komplement till årlig budget. 

Metod:  Vi har genomfört en fallstudie om klädföretaget MQ och använt 

oss av den kvalitativa metoden. Vi har främst använt oss av 

primärdata, i form av intervjuer, i empirin, och sekundärdata i 

teorin.  

Teoretiska perspektiv:  Detta avsnitt kommer framförallt visa teorier om 

ekonomistyrning, budget och alternativ och komplement till 

denna. Här kommer även finnas teorier om strategi och 

organisation 

Empiri:  Vårt empiriavsnitt består av intervjuer från olika personer från 

MQ. Vi har intervjuat personer i alla olika led för att få en så 

bred syn som möjligt och för att få svar på vårt syfte.  

Slutsats:  Budgeten spelar en stor roll i MQ, men vår studie visar att de 

skulle kunna ersätta och komplettera denna med andra 

styrinstrument, i form av prognoser och nyckeltal. 
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Abstract 

 

Title: Financial in fashion-oriented retailing - A case study on MQ. 

Seminar date: 2009-06-04 

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits 

Points (UPC) or ECTS-cr)  

Authors: Anna Dahl, Sofia Mejhert, Hanna Nelander 

Advisors: Per-Magnus Andersson, Rolf Larsson 

Key words: Financial control, budget, forecasts, MQ, key ratio, forecasts 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how to 

work with management in fashion-oriented companies in the 

retail trade and further discuss what you can use for alternative 

or complement to the annual budget. 

Methodology: We have conducted a case study on the clothing company MQ 

and used the qualitative method. We have primarily used 

primary data, in the form of interviews, in the empirical section, 

and secondary data, in the theory section. 

Theoretical perspectives: This section will mainly show the theories of financial 

management, budget and alternative and complement to this. 

This will also include theories of strategy and organization. 

Empirical foundation: Our empiric section consists of interviews from different people 

from MQ. We have interviewed people of all different levels to 

have as broad an approach as possible and to answer our 

purpose. 

Conclusions: The budget plays a major role in MQ, but our study shows that 

they could replace and supplement this with other instruments, 

in the form of forecasts and ratios. 
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1. Inledning 

 detta kapitel kommer en kort introduktion av uppsatsen att presenteras. En beskrivning av 

ämnets bakgrund kommer att introduceras. Vidare kommer en diskussion kring problemet 

att föras för att avslutas med en problemformulering. Avslutningsvis kommer syftet med 

uppsatsen att ges och hur vi har valt att avgränsa oss. 

 

1.1 Bakgrund 

Kläder bar man ursprungligen i syfte att skydda sig mot kyla, värme och väta och fungerade 

först i andra hand som kroppsprydnad. Länge var mode bara något för den rika överklassen 

men i linje med ekonomisk tillväxt och ökad tillgänglighet på kläder har mode kommit att 

växa sig till en enorm industri. Under 2008 spenderade de svenska hushållen 72,5 miljarder 

kronor på mode.1 Denna statistik visar tydligt att kläder inte längre är något man enbart köper 

för dess funktion utan det används idag som ett sätt att uttrycka status, social tillhörighet, 

etnisk tillhörighet eller yrkestillhörighet.  

 

I Sverige är beklädnadsbranschen den bransch där det råder hårdast konkurrens.2 Den är 

extremt snabbrörlig och det finns risker kopplade till exempelvis väder och misslyckade 

kollektioner som kan ha stor inverkan på försäljningen. Det är idag väldigt svårt för små 

aktörer att överleva i denna bransch då den domineras av ett antal stora väletablerade kedjor 

och varuhus som med sina skalfördelar lyckas hålla nere priserna och pressar på 

marginalerna. Globaliseringen har bidragit till att E-handel har blivit allt vanligare och fler 

butiker väljer att driva försäljning på Internet. I takt med ökat utbud och pressade priser har 

kunderna blivit mer kräsna, man tvingas idag att erbjuda mervärde till produkterna, 

exempelvis i form av bra kvalitet, ett erkänt varumärke eller snygga butiker. Det sociala 

ansvarstagandet har kommit alltmer i fokus och det ställs större krav på att värna om miljön, 

mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Det är med andra ord en tuff bransch där man 

hela tiden måste ligga steget före. En effektiv planering och samordning är en förutsättning 

för att lyckas i branschen. 

 

 

                                                 
1 SCB hemsida, 1 
2 Svenskt Näringslivs hemsida, 1 

I
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Det förekommer varierande åsikter om vilket styrningssätt som är det bäst lämpade för 

klädbranschen. Joakim Holmstrand, marknads- och försäljningschef och sittandes i ledningen 

på MQ, förklarar att budget är mest använda styrinstrumentet i detaljhandeln idag och menar 

att det inte är realistiskt för ett företag som MQ att arbeta utan budget. Budgeten används i 

stor utsträckning i många branscher men har utsatts för en hel det kritik, bland annat för att 

vara ett föråldrat styrsätt som är tidskrävande och byråkratisk. Vidare beskrivs den som 

hämmande av flexibiliteten.3 Handelsbankens före detta VD, Jan Wallander, är en 

motståndare till budget och han införde budgetlös styrning i Handelsbanken med framgång. 

Wallander menar att alla större företag som befinner sig på en marknad, där de säljer sina 

produkter i konkurrens med andra företag, borde avskaffa budgeten.4  

 

Detta får en att fundera över generaliserbarheten med budgetlös styrning. Lämpar sig 

budgetlös styrning i alla branscher eller finns det undantag?  

  

1.2 Problemdiskussion 

Budget är idag det viktigaste instrumentet för verksamhetsstyrningen på MQ. Varje dag 

kämpar butikspersonalen för att uppnå dagens försäljningsmål och på sikt klara månadens 

budget. Gör de detta så är det inte helt ovanligt att man erhåller någon slags belöning som 

kompensation för väl utfört arbete. Men hur bra är det egentligen att grunda belöningen på 

huruvida man klarar budgeten eller inte? I klädbranschen finns många riskfaktorer som gör 

det svårt att ställa en trovärdig prognos över framtida försäljning. Man kan grunda budgeten 

på prognoser baserade på bland annat föregående års försäljning, reaperioder och 

veckodagseffekter, men en del faktorer är svåra att förutse. Väder är en riskfaktor som kan 

påverka klädbranschen radikalt. Är det soligt och fint blir köpcentrerna tomma och 

citybutikerna säljer rekord. Om vintern och kylan inte infaller på uttänkt period, utan värmen 

håller i sig, kommer butikerna inte klara månadsbudgeten då den viktiga jackförsäljningen 

inte sätter fart i rätt tid. En annan stor risk är modet som idag förändras väldigt snabbt, man 

måste försöka ha rätt volymer och det finns alltid en risk att kollektionerna inte faller 

kunderna i smaken.   

 

                                                 
3 DN:s hemsida, 1 
4 Wallander 1995: 79 
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Budget är en siffermässig sammanfattning av en mängd prognoser och dess syfte är att bland 

annat att planera och samordna verksamheten. I en så osäker bransch, som klädbranschen är, 

blir det svårt att på ett effektivt sätt prognostisera och styra verksamheten med hjälp av 

budget. Det finns för många olika faktorer som påverkar hur man presterar. Ett alternativ hade 

varit att basera belöningen på olika nyckeltal, exempelvis på andelen handlande kunder av det 

totala antalet besökare. Detta mäter på ett bättre sätt hur väl butikspersonalen presterar då det 

eliminerar de yttre faktorer som man i butik inte kan påverka. Å andra sidan krävs det att 

butikerna håller en viss nivå på försäljningen för att man överhuvudtaget ska gå med vinst och 

ha råd att belöna personalen då de presterar väl.   

 

Att försöka skapa realistiska prognoser för framtida kostnader och intäkter och att sätta upp 

mål att arbeta mot har kommit att bli lite av en självklarhet i nästintill alla branscher. Anta att 

man skulle använda sig utav budgetlös styrning på MQ, vilka alternativ skulle man då kunna 

använda sig av? Handelsbanken har valt att avskaffa budgeten och istället använda sig utav 

benchmarking. Där tittar man på tre olika nyckeltal och jämför dessa både internt, mellan 

olika bankkontor och externt, med andra banker. Anledningen till att Handelsbanken har valt 

detta styrsätt är att det finns stora brister med budgetering. Ett stort problem är att få korrekta 

prognoser. Man bör inte enbart se på försäljningen föregående år, utan man måste även 

anpassa budgeten till det rådande ekonomiska läget. De företag som väger in konjunkturen i 

budgetarna baserar ofta detta på prognoser för hela ekonomin, som görs av 

konjunkturinstitutet inom finansdepartementet. Dessa tar i sin tur utgångspunkt i 

nationalräkenskaperna.  Problemet med detta är att dessa uppgifter kommer med betydande 

eftersläpning och ett ännu allvarligare problem är att uppgifterna årligen utsätts för 

revideringar. Dessa revideringar kan ibland vara större än den ursprungliga ökningen eller 

minskningen och de fortsätter ofta under en väldigt lång tid.5 Detta gör givetvis budgetarbetet 

väldigt problematiskt och en prognos som man ena dagen tror är realistisk, kan nästa dag visa 

sig vara en total missbedömning, men egentligen var den kanske rätt, men det upptäcker man 

inte förrän nästa år.  

 

Budget medför också en risk att man fokuserar alltför mycket på siffror och försäljning och 

glömmer bort de ”mjuka” delarna i organisationen. Balanserat styrkort är ett alternativ till 

budget där man bland annat tar hänsyn till medarbetarperspektivet, kundperspektivet men 

                                                 
5 Wallander 1995: 27 
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även det finansiella perspektivet. Den spanska klädkedjan Zara använder sig av budget men 

vissa dagar låter de inte medarbetarna i butiken veta vilken budget som gäller och andra dagar 

får de reda på vad de har i budget men de får inte veta om de klarade den eller inte.6 Kanske 

gör de detta för att försäkra sig mot risken att butikspersonalen ska slappna av och känna att 

de har gjort sitt för dagen då de uppnår dagsbudgeten. Det finns även svårigheter med 

budgetering när man ska sätta en försäljningsbudget för en nyöppnad butik. Då har man inga 

siffror från tidigare år att gå efter utan man får mer eller mindre gå på ett renodlat antagande. 

Ifall denna siffra visar sig ligga högt över det verkliga värdet kommer personalen inte ha 

någon möjlighet att prestera ”tillräckligt” bra, alltså nå upp till budget. Detta kan vara en 

faktor som gör att personalen tappar sin motivation, speciellt om man har ett bonussystem 

kopplat till budgeten. Om detta är personalens, inkluderat alla nivåer i en organisation, morot 

och motivationsdrivare kan detta leda till en ond cirkel, att man blir omotiverad och därmed 

presterar sämre.  

 

Det finns mycket kritik mot att använda budget som styrinstrument och fler och fler företag 

går över till andra alternativ, men inom detaljhandeln är budget fortfarande det absolut 

vanligaste instrumentet. Detta får en att undra ifall budget lämpar sig bättre i vissa branscher 

än i andra. Kan man få mer realistiska prognoser i klädbranschen än i exempelvis 

bankbranschen eftersom många klädföretag håller fast vid användandet av budget eller är det 

bara en svår gammal vana att bryta? Är budgeten ett användbart hjälpmedel eller stämmer 

Wallanders påstående att budget i bästa fall är en sifferlek och i sämsta fall något som gör att 

man kan råka väldigt illa ut?  

 

1.3 Problemformulering 

Den årliga budgeten har utsatts för en hel del kritik, bland annat för att vara tidskrävande och 

inaktuell redan då den är färdigställd. Antalet företag som har gått över till alternativa styrsätt 

har de senaste åren ökat, men trots detta har budgeten en stor roll i ekonomistyrningen i 

beklädnadsbranschen. Alla branscher har unika drag och det som är signifikant för 

klädbranschen är snabbrörligheten, den hårda konkurrensen och de många riskerna som är 

svåra att eliminera. Då det finns branschkaraktäristiska skillnader bör även 

ekonomistyrningen anpassas efter de olika förutsättningarna.  

 

                                                 
6 Muntlig källa, tidigare anställd på Zara 
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Vi vill veta hur man arbetar med ekonomistyrning på MQ och vilka styrinstrument man 

använder sig av. Vidare vill vi undersöka om detta är det optimala styrsättet och om budgetlös 

styrning är ett alternativ för ett företag i klädbranschen.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur man arbetar med ekonomistyrning i 

ett modeinriktat företag i detaljhandeln och vidare diskutera vad man kan använda sig av för 

alternativ eller komplement till årlig budget. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att ge studien en rättvisande bild har vi gjort en del avgränsningar. Vi har valt att endast 

fokusera på de styrinstrument och teorier som är relevanta för undersökningens syfte. MQ är 

ett svenskt företag och butiker finns utspridda i hela Sverige. Av geografiska själ har vi valt 

att endast intervjua butikschefer i södra Sverige. Vi tror dock inte att detta kommer att 

påverka kvaliteten på uppsatsen då MQ är helägt och alla butiker styrs på samma sätt.  
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2. Fallstudie som metod 

 detta avsnitt presenteras vilken metod vi har använt oss av vid framställandet av denna 

uppsats. Mer ingående kommer en beskrivning av val av företag, insamling av 

utgångsmaterial, omarbetning av materialet vilket material som har inhämtats och hur det 

har hämtats till fallstudien att redovisas. 

 

2.1 Val av ämne och företag 

Vårt syfte är undersöka hur man idag arbetar med ekonomistyrning inom modeinriktad 

detaljhandel samt spekulera kring huruvida detta är det optimala styrsättet. Denna sortens 

studie kan genomföras på olika sätt. Man kan välja ut ett antal olika företag i klädbranschen 

och jämföra likheter och skillnader i deras styrsätt. Man kan även undersöka ett specifikt 

företag och på så sätt genomgå en mer djupgående och detaljerad studie. Anledningen till att 

vi valde det sistnämnda är dels att det med dagens ekonomiska läge kan det vara svårt att hitta 

företag som är villiga att ställa upp på denna sortens undersökning. Det krävs att företagen 

avsätter en del tid, vilket kan vara svårt i dessa tider. Företag har även en tendens att vara mer 

öppna för intervjuer när det råder goda tider och det går bra för företagen. Personligen kände 

vi att arbetet skulle bli mer intressant med en djupgående och detaljerad undersökning om ett 

enda företag. Intresset att ha ett fallföretag baserar sig på vi föredrar en djupare kontakt med 

ett och samma företag. Många undersökningar har redan gjorts på stora företag som 

exempelvis H&M och Lindex och då två av oss arbetar på MQ kändes detta som det 

självklara valet. MQ är ett svenskt företag som visat stark tillväxt de senaste åren. Det är ett 

stort företag inom sin bransch och trots detta finns det inte många studier om företaget. Detta 

var också en avgörande faktor som gjorde att vi valde MQ, att studera ett företag som det 

tidigare inte lagts mycket fokus på. 

 

Det ämne vi var mest intresserade av att gå djupare in på var budget och alternativ till denna. 

Vi presenterade vår idé för vår huvudkontakt på MQ:s huvudkontor, Fredrik Samuelsson, som 

tillsammans med Andreas Berntsson kom fram till att budgetlös styrning var ett bra ämne att 

skriva om. Fredrik menar att man hela tiden letar efter alternativa lösningar till saker som 

känns arbetsamt och tar mycket kraft, man vill hela tiden utmana sina konkurrenter och vara 

bättre än dem. 

 

I
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2.2 Fallstudie 

I en fallstudie är termen ”fall” förknippat med en viss plats eller lokal, exempelvis en 

arbetsplats eller en organisation. De som förespråkar en fallstudie väljer oftast kvalitativa 

metoder eftersom de fungerar bra när man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av 

ett fall.7  

 

Vårt syfte är att undersöka hur man bedriver verksamheten i vårt fallföretag, sett ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv. Vi vill dra slutsatser om hur det skulle se ut om man i detta 

företag hade arbetat budgetlöst. Detta är ett väldigt komplext arbete som kräver en djup 

förståelse för fallföretaget. Detta motiverar till högsta grad valet av fallstudie som metod. 

 

2.3 Metodologisk ansats 

Kortfattad innebär den deduktiva metoden att man vill testa en teori i praktiken och därefter 

verifiera eller falsifiera den. Induktiv metod innebär istället att man väljer teorier genom att 

man utgår från empirin.8 Eftersom vår ansats inte går ut på att testa en teori så kommer vi 

ägna oss av den induktiva metoden, där vi väljer teorier utifrån empirin. Vi kommer alltså att 

välja ett företag, MQ och sedan samla in empiri om detta. Utefter denna empiri kommer vi 

välja de teorier som passar. 

 

2.4 Generell metod 

Kvantitativ forskning innebär insamlande av numerisk data, det handlar om att relationen 

mellan teori och forskning är av deduktivt slag och den kvantitativa forskningen förlitar sig på 

de naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt. Den kvantitativa metoden 

handlar alltså om siffror, mätningar och statistiska test.9 Den kvalitativa metoden lägger inte 

vikt vid kvantifiering utan vid ord och tolkningar vid insamling och analys av data. Det menas 

dock inte att siffror inte kan ingå i en kvalitativ forskning.10  

 

Vi kommer att använda oss utav den kvalitativa metoden under hela vår arbetsgång. En 

anledning till varför vi har valt denna metod är att denna undersökning kommer att lägga vikt 

på vad deltagarna tycker är viktigt och betydelsefullt istället för hur vi själva ser på det. Vi 

                                                 
7 Bryman & Bell 2005: 72 
8 Ibid: 23-25 
9 Ibid: 40 
10 Ibid: 298 
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kommer även att involvera oss i undersökningspersonerna genom kvalitativa intervjuer vilket 

vanligtvis inte förekommer i de kvantitativa forskningarna. Vi är också måna om att förstå 

beteende, värderingar och åsikter i vår undersökning. 11 

 

2.5 Datainsamling 

Sekundärdata är den data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat syfte och 

sammanhang, den information som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för undersökningen. 

Primärdata är ny information som samlas in med hjälp av olika tekniker för att lösa det 

specifika problemet.12  

 

Vi har använt oss av tre huvudtyper av informationskällor för att skapa en rättvis bild av vårt 

fallföretag, MQ. De semi-strukturerade intervjuerna är vår största och viktigaste 

informationskälla och utgör den största delen av uppsatsens primärdata men eftersom två av 

oss arbetar på MQ kommer vi kunna bidra med företagsinformation som en del av empirin, 

Detta kommer inte att källhänvisas då det är vi som är författarna och detta är våra egna ord. 

Vi har haft tillgång till företagsinterna dokument som varit till stor hjälp och vi har även tittat 

mycket på externa dokument i form av litteratur, webbsidor och artiklar. Dessa två 

informationskällor representerar den sekundärdata vi använt oss av.  

 

2.5.1. Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig i flera avseenden från intervjuer i kvantitativ forskning. Det 

är exempelvis önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar för att på så sätt få kunskap 

om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. Tillvägagångssättet brukar vara 

mindre strukturerat och intervjuarna kan i ganska stor utsträckning avvika från intervjuguiden 

som har formulerats. De är mer flexibla och lämpar sig när forskaren vill ha fylliga och 

detaljerade svar.13 Den kvalitativa intervjun kan i sin tur delas in i två huvudgrupper, 

ostrukturerade och semi-strukturerade, beroende på hur forskaren vill gripa sig an dem. Vid 

den ostrukturerade intervjun använder sig forskaren mest av lösa minnesanteckningar som 

hjälp under intervjuns gång medan man vid den semi-strukturerade intervjun har en lista över 

specifika teman som ska beröras.14 För att tjäna undersökningens syfte har vi valt att 

                                                 
11 Ibid: 322 
12 Christensen, Lars m fl 2001: 69 
13 Bryman & Bell 2005: 361 
14 Ibid:162-163 
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genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi utgick från en intervjuguide där vi hade listat ett 

antal huvudområden med ett antal underliggande frågor.    

 
Det finns två typer av personliga intervjuer, telefonintervjuer och besöksintervjuer. Vi har valt 

att genomföra det sistnämnda med samtliga av våra respondenter då vi vill ha möjlighet att 

avläsa respondenternas kroppsspråk samt försöka skapa ett ökat förtroende oss emellan. Vi 

har åkt och besökt respondenterna på deras arbetsplats och genomfört intervjuerna i den miljö 

respondenterna önskat. Intervjuerna skedde under avslappnade former i en lugn och ostörd 

miljö och vi avsatte gott om tid för varje intervju. Detta gjorde att respondenterna fick tid att 

reflektera över frågorna och vi kunde fundera på eventuella följdfrågor. Vi spelade in samtliga 

intervjuer med en diktafon så att vi kunde koncentrera oss och vara uppmärksamma på vad 

respondenterna sa. Frågorna mailades ut till respondenterna i förväg så att de skulle ha tid att 

förbereda sina svar. Vi använde oss även av mailkontakt efter intervjuerna då vi upptäckte en 

del brister i empirin när vi hade transkriberat intervjuerna. Vi skrev ner frågor som vi var i 

behov att få svar på och skickade till vår huvudkontakt på MQ, som sedan vidarebefordrade 

detta om det var något han inte kunde svara på.  

 

2.5.1.1 Intervjuobjekt 

För att får en djup och bred kunskap i ämnet är det viktigt att intervjua personer från olika led 

i organisationen. Vi intervjuade fem personer från huvudkontoret, en regionchef och två 

butikschefer. Nedan följer en kort presentation av samtliga respondenter:  
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Namn Befattning Allmän info 
Andreas 
Berntsson 

Inköpscontroller Andreas har arbetat på MQ sedan november 2007. Han arbetade 
tidigare som inköps- och sortimentscontroller på RNB och har 
ungefär motsvarande roll på MQ, han arbetade med övergripande 
sortiments- och inköpsplanering for hela företaget. De är en grupp på 
fyra personer där Andreas har det övergripande ansvaret. De arbetar 
med uppföljning, planering, rätt storlekskurvor i butik; kort sagt allt 
som har med sortimentet att göra. 

Cecilia Björk Butikschef Cecilia har arbetat på MQ sedan tre år tillbaka och har nu varit 
butikschef på hansagallerian i Malmö sedan augusti 2008. Innan det 
var hon säljare och ställföreträdande butikschef på nova Lund. 

Jörgen 
Emanuelsson  
 

Logistikchef Jörgen har arbetat på MQ i tio år, då var det endast cirka 20 anställda. 
Idag är han logistikchef och har tidigare arbetat på de flesta 
avdelningarna på huvudkontoret. 

Fredrik 
Forssberg 

Butikschef Fredrik är butikschef för MQ på triangeln i Malmö och har varit det i 
tre år. Han var tidigare butikschef i Lund city i två år. Innan det var 
han säljare i Helsingborg. 

Alexander 
Fällgren 

Business 
controller 

Alexander har arbetat som controller för marknads- och 
försäljningssidan i cirka 2,5 år. Det har inneburit budgetering och 
uppföljning för huvudorganisationen men även för butikerna 
tillsammans med regioncheferna. Idag arbetar han som business 
controller och har gjort det i cirka en månad. 

Joakim 
Holmstrand 

Marknad- och 
försäljningschef 

Joakim är marknads- och försäljningschef och arbetar med frågor 
relaterat till detta. Han är även en av fem sittandes i ledningsgruppen 
och är den som har varit med från start. Han började på MQ i slutet 
av 2001 och har suttit i ledningen sedan 2006. 

Fredrik 
Samuelsson 

Redovisningschef Fredrik har arbetat inom MQ sedan augusti 2008 och var tidigare 
revisor på Ernst & Young. Han är idag redovisningschef vilket 
innebär att det är han som gör alla bokslut. Hans kontakt med 
budgeten är att han är med och sätter upp den och följer upp den. 

Linda Viberg Regionchef Linda är regionchef för region Malmö och södra Sverige sedan två år 
tillbaka. Hon började arbeta som säljare på MQ år 2001 och har 
däremellan även varit butikschef. 

 

2.5.1.2 Intervjuguide 

Innan genomförandet av intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide. 15 Här ställde vi upp 

ett antal huvudområden med underliggande frågor. Vi fokuserade på att utforma frågor som 

var sammanlänkade till undersökningens syfte. När vi valde ordningen på frågorna så inledde 

vi med stora övergripande frågor och gick sedan ner mer i detalj på olika områden. Under 

intervjuernas gång kastade vi om i ordningen och ställde de frågor som var lämpliga i 

sammanhanget.  

 

2.5.2 Företagsinterna dokument 

I vår datainsamling har vi använt oss utav företagsinterna dokument i både pappersformat och 

i elektroniskt format. De offentliga dokument vi använt oss av är MQ:s årsredovisning och 

hemsida men vi har även tittat på interna dokument så som ”introduktion för nyanställda” som 

ska läsas av alla nyanställda på MQ. Här kan man ta del av MQ:s strategi, organisation, 

                                                 
15 Se bilaga 1, Intervjuguide 
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värderingar, säljtekniker med mera. Vi har även haft tillgång till MQ:s intranät, IQ, där man 

till exempel kan läsa om nyheter i organisationen, den nya missionen och försäljningen. 

 

2.5.3 Externa dokument 

När det blev klart för oss att vi skulle göra en fallstudie om MQ och att vi skulle lägga extra 

vikt vid ämnet budgetlös styrning, började vi söka litteratur där man ställde sig kritisk till 

budgeten som ett styrinstrument. Jan Wallanders bok Budgeten – ett onödigt ont gav oss bra 

kunskap i budgetens brister och de problem som det kan medföra för en organisation. Vi har 

även använt oss utav diverse böcker om ekonomistyrning och även tagit del av litteratur om 

ekonomistyrning i detaljhandeln.   

 

2.6 Källkritik  

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för kvaliteten på undersökningarna i den 

kvantitativa forskningen. Huruvida dessa kriterier är relevanta i de kvalitativa 

undersökningarna är många forskare oense om. Validitet handlar om att mäta det man avser 

att mäta men eftersom mätning inte är det främsta intresset i den kvalitativa forskningen 

frågar man sig om validiteten är av speciell betydelse för sådana undersökningar. Man har 

dock anpassat detta begrepp till den kvalitativa forskningen och talar där om intern och extern 

validitet.16  

 

2.6.1 Validitet 

Intern validitet handlar om tillförlitlighet. Verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt och 

det är därför viktigt att forskarens beskrivning är trovärdig, då den ska beaktas av andra.17 För 

att öka trovärdigheten i vår empiri har vi under våra intervjuer ställt liknande frågor till flera 

olika personer i organisationen. Vi anser därmed att vi stärkt våra försök till en korrekt 

uppfattning av verkligheten. Vi har även spelat in alla intervjuer med en diktafon och 

reducerade därmed risken för misstolkningar och förvrängningar avsevärt. Vi har även låtit de 

personer som varit föremål för undersökningen ta del av vår beskrivning utav empirin för att 

sedan lämna bekräftelse på att den stämmer överens med verkligheten, så kallad 

respondentvalidiering.18 

                                                 
16 Bryman & Bell 2005: 306 
17 Ibid: 307 
18 Ibid: 308 
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Den externa validiteten mäter undersökningens överförbarhet och generaliserbarhet. Då vår 

undersökning är en fallstudie om MQ med beskrivande och analyserande karaktär, så finns 

inte möjligheten att tillämpa resultatet på andra företag och generaliserbarheten är därmed låg.  

 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver pålitligheten i undersökningen. Pålitligheten stärks genom att man 

tydligt redogör för hela processen, från val av intervjuobjekt och problemformulering till 

datainsamlingsmetoder och tolkning av data. Vidare beskrivs att man ska anta ett granskande 

synsätt för att på så öka trovärdigheten i materialet.19 Vi har arbetat mycket för att skapa ett 

detaljerat och tydligt metodkapitel där vi har motiverat de val vi har gjort. Det faktum att vi är 

tre personer i gruppen som alla har varit involverade i samtliga delar i uppsatsen ökar 

pålitligheten i det material vi presenterat. Våra handledare har också löpande granskat arbetets 

framskridande och kvalitet. Vi tror att om undersökningen skulle upprepas av andra forskare 

skulle de komma fram till samma resultat.   

 

2.6.3 Kritik av primär- och sekundärdata 

Primärdatan har samlats in genom åtta besöksintervjuer. Vi har haft i åtanke att vissa effekter 

kan påverka respondenternas svar vid intervjuerna. Intervjuareffekten är en viktig aspekt att 

ha i åtanke. Vi försökte under intervjuerna hålla oss så neutrala som möjligt. Detta är inte så 

lätt då vi egentligen ville få fram negativa aspekter om budgeten för att på så vis få en 

intressantare uppsats. Vidare försökte vi ha lika upplägg på alla våra intervjuer till 

huvudkontoret och lika till butikschefer och regionchef. Detta visade sig vara svårt eftersom 

vi hade semi-strukturerade intervjuer och då är det lätt att de tar helt olika vändningar. 

Personerna vi intervjuade har olika kunskaper vilket ledde till att mer fokus lades på det ämne 

respondenten hade mest kunskap i. Det finns en risk med semi-strukturerade intervjuer att 

respondenterna medvetet leder samtalet bort från de frågor de inte vill svara på. Vi tror inte att 

detta har påverkat kvaliteten på vårt insamlade material då våra frågor inte var av så känslig 

karaktär. Vi är dock medvetna om att det finns en risk att respondenterna har varit subjektiva i 

sina svar, då de inte är anonyma.   

 

                                                 
19 Ibid: 307 
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Sekundärdatan består utav litteratur till teoridelen och företagsinterna dokument, webbsidor 

samt artiklar till empirin. Man måste alltid vara kritisk mot sekundärdata och ha i åtanke att 

det är någon annan som har skrivit den. När vi har samlat in information från Internet har vi 

varit noga att titta på vem som är ansvarig för webbsidan och hur gammal informationen är.  
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3. Teori 

 detta avsnitt kommer vi gå igenom de för i vårt fall relevanta teorier som därmed kommer 

utgöra en teoretisk referensram för denna uppsats. Teorierna används för att kunna 

analysera och förklara studien ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

 

3.1 Val av teorier 

Vi har valt teorier och begrepp utifrån det empiriska material vi samlat in om MQ:s 

ekonomistyrning. Vi kommer även att presentera modeller om alternativa styrsätt som vi, i 

teorin, vill testa att implementera på vårt fallföretag, MQ. Vi kommer att begränsa oss till de 

delar av teorierna som är relevanta för studiens syfte och på så sätt undvika en för bred och 

omfattande teoretisk referensram. Budget är den teori som vi kommer att lägga störst vikt vid 

eftersom MQ arbetar mest med detta styrinstrument idag. Vi kommer även att belysa 

alternativ till budgeten då det ska undersökas hur dessa skulle fungera på MQ. Vi har även 

lagt fokus vid affärsidé, mission/vision, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning. 

Detta för att dessa begrepp hänger ihop och för att klara det ena måste man ha en plan för det 

andra. Det visar på ett bra sätt hur MQ arbetar idag. När nyckeltal skulle väljas ut har vi lagt 

fokus på de som har betydelse för MQ och som är viktiga i deras organisation. Det handlar 

om cirka sju stycken som har betydelse på både butiksnivå, när det gäller försäljning och även 

de som är relevanta på huvudkontoret. Vi har valt att lägga mest vikt vid de finansiella 

nyckeltalen i teoridelen eftersom de andra förklarar sin innebörd bra bara genom sitt namn 

och det är ganska självförstått vad de är ett mått på. 

 

3.2 Ekonomistyrning 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och  

    dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål”. 

                                    Modern definition av ekonomistyrning 

 

Ekonomistyrningens definition har under senare år utvidgats och det innebär att man för ett 

företag, eller en enhet inom företaget, konstruerar ekonomiska mål. Det är sedan upp till 

enheternas chefer att använda sig utav olika medel för att nå upp till dessa mål.20 De 

ekonomiska mål som definitionen avser behöver inte alltid vara av finansiella slag, de kan 

                                                 
20 Bergstrand 2003: 13 

I
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idag även inkludera icke-finansiella mått, exempelvis hög kvalitet och nöjda kunder, dessa 

kan i sin tur skapa goda finanser.21  

 

3.3 Organisationsteori 

Man använder sig ofta utav organisationsscheman för att få en överblick av en social struktur. 

Då får man en snabb och tydlig bild av organisationens makthierarki och av 

arbetsfördelningen. I en större organisation, exempelvis ett etablerat modeinriktat företag, är 

funktionsbaserad struktur, divisionsbaserad struktur och matrisstruktur de aktuella. 

 

I den funktionsbaserade organisationen grupperar man olika verksamheter som har liknande 

arbetsuppgifter och som är ömsesidigt beroende av varandra och därmed strävar efter samma 

mål. Med denna struktur blir dubbelarbete begränsat och det är tänkt att maximera de 

stordriftsfördelar som en specialisering innebär. 

 

Divisionaliserad struktur används framförallt i organisationer som är utspridda i större delen 

av Norden, i Europa eller i hela världen. Man har en chef för respektive region. 

 

En blandning av dessa ovanstående kallas för en matrisstruktur. Syftet med denna är att ta det 

bästa av den funktionsbaserade och den divisionsbaserade och kombinera den 

funktionsbaserades effektivitet med den divisionaliserade flexibilitet och känslighet.22 

 

3.4 Strategi 

Ordet strategi härstammar från grekiskans ”strategos” som betyder generalkonst eller 

krigsföring i stort. Strategi började växa fram när många i företagsvärlden började lägga stort 

fokus på långsiktig orientering. Det ansågs viktigt att strategiska planer baserades på 

företagets resurser och kunnande. Att agera proaktivt och drivande ansågs positivt medan 

motsatt reaktion drevs fram av att arbeta inaktivt och passivt. 23  

                                                 
21 Ax, Johansson och Kullvén 2005: 57-58 
22 Hatch 2002: 213-222 
23 Alvesson & Sveningsson 2007: 53-54 
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Figur 3:1, Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning.24 

 

Det finns en koppling mellan begreppen vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och 

ekonomistyrning. Visionen beskriver det framtida önskade tillståndet som de vill utvecklas 

mot. Affärsidén i sin tur säger vad företaget ska ägna sig åt och hur företaget avser att 

utvecklas i förhållande till sin vision.25 Strategi handlar om hur ett företag ska arbeta för att 

uppnå sina mål. Man formulerar en beskrivning eller plan för att uppnå sin affärsidé. I och 

med att det blir svårt att endast ha ett övergripande mål som man vill nå upp till får man dela 

upp målet i ett antal delmål och därefter planera hur man strävar efter att nå upp till dessa 

genom att ta fram en handlingsplan. Detta är verksamhetsstyrningen. Ekonomistyrning 

innebär styrning mot ekonomiska mål.  

 

Det finns inte någon standardmall av vad en strategi ska inkludera men några punkter på vad 

som karaktäriserar en strategi är: 

• Konkurrensfördelar 

• SWOT-analys; styrkor och svagheter, hot och möjligheter. 

• Varu-/tjänsteområden 

• Kundsegment 

• Hur hot mot konkurrenter ska mötas 

• Organisationsstruktur 

• Vilka resurser som krävs 

                                                 
24 Ax, Johansson & Kullvén 2005: 55 
25 Ibid: 49-51 
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• Finansiering26 

 

3.5 CRM 

CRM har på senare dagar blivit allt viktigare för företag och det handlar om organisering, 

styrning, administration av kunder och kundrelationer. Det kan exempelvis innebära att 

företag har kundsupport och kundregister där de registrerar alla kunder som får ta del av 

speciella erbjudanden och även får fylla i kundundersökningar. CRM baserar sig på att 

företagen har ett tillhörande IT-stöd. Traditionell marknadsföring tar inte hänsyn till hur 

kunderna känner efter försäljning och därför har CRM ersatt en del av marknadsföringen för 

att kunna tillfredsställa kundernas behov, så att det även är nöjda efter inköp. I och med att det 

är dyrt att skaffa nya kunder är det viktigt att lägga ner tid på nuvarande kunder så att de är 

nöjda och fortsätter vara lojala. Målet med CRM är huvudsakligen att företaget ska förstå 

kundernas behov och att företaget ska förstå kundernas värde för företaget.27  

 

3.6 Budget 

Budget är ett viktigt verktyg för effektiv planering, styrning och kontroll i ett företag. En 

klassisk budget upprättas vanligtvis för ett år och tar upp intäkter och kostnader som är 

planerade för det året, både för olika enheter inom verksamheten, men även för organisationen 

i helhet. Budget ingår i den strategiska planen i en organisation och tillhandahåller en struktur 

till när en budget utvecklas. Följande är karaktäristiskt med en budget: 

- En budget uppskattar vinstpotentialen i en affärsenhet. 

- Den mäts i både finansiella och icke-finansiella mått. 

- Täcker vanligtvis en period på ett år. I verksamheter som är starkt säsongsbetonade, 

som detaljhandeln, kan det finnas två budgetar per år. 

- Chefer tar på sig ansvaret att nå upp till målen som är satta med budgeten. 

- Budgetförslaget granskas och godkänns av någon annan högre uppsatt i organisationen 

än den som gjort budgeten. 

- När budgeten väl är godkänd kan den bara ändras under speciella omständigheter.28 

 

                                                 
26 Ibid: 52-55 
27 Hemsida, Reference for business 
28 Anthony & Govindarajan 2007: 380 
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3.6.1 Olika slag av budgetar 

En fullständig budget består av flera olika budgetar som på olika sätt påverkar varandra. Man 

delar in budget i tre olika huvudbudgetar:  

• Resultatbudget: Denna budget beskriver det resultat som man inom verksamheten 

beräknar för en period. Här kan man utläsa både det totala resultatet men även 

resultatet uppdelat, till exempel i olika typer av intäkter, olika typer av använda 

resurser och så vidare.  

• Likviditetsbudget: Här beskrivs hur verksamheten påverkas av likviditeten i form av 

hur in- och utbetalningar används, hur de anskaffas och hur de investeras. 

Likviditetsbudgeten utgör en förutsättning för själva verksamheten. 

• Budgeterad balansräkning: Här visas balansräkningen vid periodens ingång och 

utgång, givet de två tidigare nämnda huvudbudgetarna.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 3:2, De tre huvudbudgetarna och sambandet mellan dem.29  
 

De olika budgetarna hänger samman på olika sätt, uppgifter från resultat- och 

likviditetsbudgeten påverkar varandra och dessa ger direkta konsekvenser för den budgeterade 

balansräkningen. Uppgifter från den budgeterade balansräkningen behövs även för att kunna 

upprätta resultat- och likviditetsbudget.30 

 

En budget kan sedan delas in i olika typer: 

• Fast budget: Med denna budget budgeterar man i huvudsak en gång per år och 

kompletterar med kvartals- eller tertialvisa prognoser. I svenska företag brukar den 

klassiska budgeten vara fast.  

                                                 
29 Ax, Johansson & Kullvén 2005: 332 
30 Ax, Johansson & Kullvén 2005: 330-332 
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• Rörlig budget: Denna budget anpassas efterhand till en avgörande variabel, ofta 

försäljningsvolymen.31 Ju högre försäljning, ju högre budgeterade värden.32 

• Flexibel budget: I denna typ av budget tar man, förutom en ökad försäljningsvolym, 

hänsyn till förändringar i till exempel kvalitetsförändringar och förändringar i 

variantmix.33  

• Reviderad budget: Man omarbetar, med planerade mellanrum, budgeten för den del 

av året som återstår. Detta gör att budgeten anpassas bättre till det verkliga 

händelseförloppet.34  

• Rullande budget: Med denna budget har man inte fasta budgetperioder, utan man 

arbetar hela tiden fram för en ny period. Först från januari till december, sedan för 

perioden april till mars nästa år.35 

 

3.6.2 Syfte med budget 

Syftet med budgetering kan variera mellan olika företag och inom ett och samma företag. 

Trots att budgeten kritiserats som styrinstrument används den fortfarande i stor utsträckning 

eftersom den innehåller värdefulla egenskaper. Några av de viktigaste syftena för en budget är 

följande:  

• Planering: Man planerar verksamheten för kommande år genom att använda den bäst 

tillgängliga informationen för tillfället.36 På detta sätt får företagsledningen en 

överblick och kan avgöra om det är den rätta inriktningen man valt.37 Utgångspunkt 

tas i strategin som finns i företaget och den används för att planera aktiviteter som är 

viktiga för detaljhandeln, till exempel försäljning, inköp och produktion.38  

• Samordning och kommunikation: Samordningen innebär att man uppifrån och ner 

kommunicerar mål som alla enheter i organisationen ska arbeta mot och att man 

nerifrån och upp kommunicerar möjligheter, resursbehov, risker och restriktioner.39 

Inom detaljhandeln har till exempel försäljningsavdelningen en budget över hur 

mycket som ska säljas och detta gör att inköpsavdelningen vet hur mycket de 

                                                 
31 Bergstrand, 2003: 108-109 
32 Ax, Johansson & Kullvén, 2005:403 
33 Ibid. 
34 Bergstrand, 2003: 108-109 
35 Ax, Johansson & Kullvén, 2005:403 
36 Merchant & van der Stede 2007:329 
37 Bergstrand 2003:103 
38 Ax, Johansson & Kullvén, 2005:322 
39 Merchant & van der Stede 2007:330 
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förväntas köpa in. Denna kommunikation i organisationer gör att alla anställda får en 

bättre insyn i företaget och budgeteringen bidrar till en bättre samordning av en 

organisations alla enheter.40  

• Motivation och incitamentssystem: Budgeten kan bidra till att medarbetarna blir mer 

motiverade om de får något att sträva efter. Personalen anstränger sig för att nå upp till 

de mål som ledningen har satt för enheterna. Hand i hand med motivation går 

incitamentssystem. På senare tid har det blivit allt vanligare att man i Sverige kopplar 

lönebonus till budgetsystemen. Ofta får personalen bonus efter prestationer, till 

exempel genom avklarade budgetresultat.41  

• Ansvarsfördelning: Budgeten blir ett instrument för ansvarsfördelning då den är en 

beskrivning av intäkter och kostnader för olika enheter. Genom att klargöra vem som 

har ansvaret för budgeten vet man också vem som bär ansvaret att förklara avvikelser. 

Detta leder till en ökad motivation för att klara budgeten.42 

• Resursallokering: Med resursallokering fördelar man företagets resurser på de olika 

enheterna i verksamheten. Till detta tar man budgeten till hjälp för att på så sätt 

fördela resurserna till de enheter som har mest nytta av dem. Det handlar om att 

fördela så att man maximerar sin vinst.43  

• Uppföljning: Man använder budgeten som ett underlag vid uppföljningen av olika 

perioders utfall, man får något att jämföra med inför den löpande styrningen under 

budgetåret.44  

 

3.6.3 Kritik mot budget 

På senare år har kritiken mot budgetering ökat. Företagsledare klagar över onödig 

byråkratisering och vilseledande slutsatser. De tycker att allt som uträttas med budget borde 

gå att uppnå utan budget, eller på enklare sätt. I mitten av 1990-talet, när Wallander kom med 

sin bok där han uttryckte skarp kritik mot budget, intensifierades kritiken. Fler företag beslöt 

sig för att förenkla eller helt upphöra med sin budgetering.45 Wallanders kritik riktar sig 

främst mot årsbudgetering, och med årsbudgetering menar han ett dokument som anger 

resultaträkningens utseende ett år framåt i tiden, det kan även vara nedbrutet på exempelvis 

                                                 
40 Ax, Johansson & Kullvén, 2005: 323-325 
41 Bergstrand 2003:104 
42 Anthony & Govindarajan 2007:382 
43 Ax, Johansson & Kullvén, 2005:323 
44 Bergstrand 2003:103 
45 Bergstrand 2003: 101-102 



- Ekonomistyrning inom modeinriktad detaljhandel – En fallstudie om MQ – 
 

 - 22 - 

kvartal. Han anser att budgetar för tre, fem eller tio år framåt numera betraktas som ett 

överspelat stadium. De organisationer som han riktar sig mot är de företag som är verksamma 

på en marknad och säljer sina produkter och tjänster i konkurrens med andra företag. Vidare 

menar han att problemet med årsbudget är störst för stora företag då de inte kan hantera sina 

problem lika effektivt som man kan göra i ett mindre företag.46 Kritiken var främst riktade 

mot följande punkter: 

- Budgetering skapar låsningar i organisation och beslut. Om man senare under året 

hittar något som man skulle vilja ändra på, kan detta vara oerhört svårt, hur 

välmotiverat det än är.  

- Arbetssam, många medarbetare måste engageras för att motivationseffekterna ska bli 

positiva. 

- Budgeten kräver detaljerad data som snabbt föråldras, och om alla uppgifterna 

efter hand ska bytas ut, krävs ännu mer arbete. Om man istället inte byter dem, 

kommer budgeten troligtvis bli missvisande efter en tid. 

- Budgeten bygger på förenklade prognoser, då det är väldigt svårt att förutsäga 

framtiden. 

- Anslagstänkande, för att anslaget inte ska bli mindre nästa år känner man sig tvingad 

att förbruka till anslag under rådande år.  

- Osolidariskt avdelningstänkande, chefer för olika enheter satsar enbart på sin enhet 

och inte bryr sig om resten av verksamheten.47  

 

3.7 Styrinstrument som alternativ eller komplement till budget 

Många företag ser idag på budget med kritiska ögon, ändå är många så fastkörda i det att de 

inte ser hur det skulle vara att arbeta utan en budget. Budgeten har fått motstå mycket kritik 

och det finns idag alternativa och kompletterande styrinstrument till den som många företag 

använder sig av för att få bästa möjliga styrning.  

 

3.7.1 Prognoser  

En prognos kan användas som ett komplement, eller helt ersätta den årliga budgeten. Det 

innebär att man under ett förutbestämt antal gånger per år framställer budgetar, vilket gör det 

lättare för företagsledningen att ständigt hålla sig uppdaterad om företagets ställning och 

                                                 
46 Wallander 1995: 79-80 
47 Bergstrand 2003:101-102 
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framtidsutsikter. Även om planeringsarbetet med prognos inte är mindre än med den klassiska 

budgetprocessen, är det mer anpassat till verkligheten och man kan utföra arbetet när det 

känns viktigt.48 Karaktäristiskt för en prognos: 

- Den kan vara över vilken period som helst. 

- Man ändrar i en prognos så fort ny information tillkommer. 

- En prognos behöver vanligtvis inte godkännas av någon högre upp i organisationen. 

- Avvikelser från en prognos analyseras inte.49 

 

3.7.2 Nyckeltal 

När man bedömer resultatet i ett företag eller i en division, är det i allmänhet inte bara de 

absoluta talen som räcker. Talen kan bli höga eller låga beroende på om ett företag är stort 

eller litet och detta kan då ge en felbild.  Det som ger bästa bild är att sätta talen i förhållande 

till varandra, till relativa tal.50  

 

Som grund för den ekonomiska planeringen är det hjälpfullt att titta på olika nyckeltal som är 

kopplade till olika delar i verksamheten. Det är också ett användbart verktyg att använda sig 

av för att skaffa sig en uppfattning om hur väl ett företag presterar. Ett viktigt nyckeltal i 

detaljhandeln är bruttomarginalen.51 Den beskriver skillnaden mellan nettoinkomsten och den 

totala kostnaden för sålda varor. I kostnad sålda varor ingår förändring av varulager samt 

kostnaden för de varor som inhandlats, inklusive transportkostnader, under perioden.52 

Sighurd Hansson, Per Arvidsson och Hans Lindqvist beskriver bruttovinst för handelsföretag 

där detta är det främsta mått för hur lönsamt ett företag är. De flesta företag har antingen en 

hög vinstmarginal eller en hög omsättningshastighet eftersom de företagen med lägre priser 

kräver större försäljningsvolym. Rabatter och prisnedsättningar påverkar vinstmarginalen och 

bör exkluderas vid beräknandet av detta nyckeltal och istället följas upp och planeras för sig 

själv. Lagrets omsättningshastighet är ett annat viktigt nyckeltal i detaljhandeln. Från det att 

man köper in varan till det att man erhåller betalning från kunden, binder företaget upp kapital 

i sitt lager. Ju större omsättning företaget har, desto mer kapital binds i lager. Absoluta tal 

                                                 
48 Bergstrand 2003: 127-132 
49 Anthony & Govindarajan 2007: 381 
50 Bergstrand 2003: 148 
51 Moscarello, Grau & Chapman 1976: 74  
52 Ibid: 34 
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som exempelvis försäljning, kostnad sålda varor och rörelseresultat är även de viktiga 

nyckeltal som ska ligga till grund för den ekonomiska planeringen.53  

 

3.7.3 Balanserat styrkort 

Balanserat styrkort introducerades i början av 1990-talet av Harvardprofessorn Robert Kaplan 

och David P Norton, och är en modell för att styra organisationer och företag. Syftet med 

modellen är att skapa en mer balanserad styrning för ett företags mål inom olika 

tidsperspektiv och områden. Idén till balanserat styrkort grundas på uppfattningen om att det 

lagts alldeles för stor vikt vid det finansiella perspektivet i traditionell styrning. I modellen 

presenterar man ett antal andra perspektiv som hjälper till att komplettera styrningen: 

1. Det finansiella perspektivet: preciserar mått som till exempel räntabilitet och tillväxt. 

2. Kundperspektivet: hur uppfattar kunderna företaget? Mått som leveranstider, 

kvalitet, prisnivåer etcetera 

3. Lärande- och utvecklingsperspektiv: olika krav på innovationer och lärande. Viktiga 

mått är innovationer och utbildningsinsatser. 

4. Interna processer: man preciserar mått på kvalitet, produktivitet och kostnader.  

5. Medarbetarperspektiv: används nästan enbart inom svenska företag och fokuserar på 

bland annat attraktivitet som arbetsgivare och personalutveckling. 

Det problem som balanserat styrkort kan medföra är att det är svårt att relatera måtten till 

organisatoriska nivåer, det blir svårt att sätta upp mått för de olika enheterna.54 

 

3.7.4 Benchmarking 

Benchmarking innebär att man som företag identifierar och/eller jämför sig antingen internt, 

mellan ett företags olika enheter, eller externt, mellan olika företag och/eller konkurrenter. 

Det finns tre olika typer av benchmarking:  

- Intern benchmarking: man jämför internt till exempel olika enheter inom ett företag. 

- Konkurrens benchmarking: man jämför externt olika processer och prestationer 

med konkurrenter. 

- Funktionell benchmarking: även här jämför man externt, men inte med konkurrenter 

utan mot företag i allmänt som är ”best practice”.55 

                                                 
53 Bergstrand 2003: 74 
54 Samuelsson 1986: 44-46 
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Benchmarking innebär att man lär av andra i syfte att förbättra sin organisation. Detta kan 

vara bra då man vill införa något nytt, men innan man gör det ser man på andra företag för att 

analysera hur det har fungerat där och hur de har gjort. Man undviker alltså att uppfinna hjulet 

på nytt. Det gäller att vara ödmjuk och kunna inse att någon annan gör på ett bättre sätt och 

därmed ta till sig detta för att implementera det i sin egen organisation. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
55 Samuelsson 1986: 637 
56 Kvalitetsrådet, Göteborgs Universitet  
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4. Empiri 

 följande kapitel presenteras den empirin som vi har samlat in om MQ genom de metoder 

som beskrivs i kapitel två. Vi kommer även att implementera en del av teorierna, från 

föregående kapitel, på vårt fallföretag. 

 

4.1 Historia om MQ 

Den 18 mars 1958 inleder 25 herr- och dambutiker ett samarbete som frivillig fackkedja, 

under namnet Detex AB. Detta är grunden till det som idag är en av Sveriges ledande 

modekedjor, MQ Retail AB. Under sjuttiotalet fördjupas samarbetet ännu mer och man kan i 

de olika butikerna runt om i landet se en likhet. 1979 byter man namn från Detex AB till 

MAN-QVINNY AB. Ända fram till 1988 är butikerna uppdelade för män och kvinnor, men 

man går nu över till ett nytt koncept, att sälja herr- och damkläder i gemensamma butiker, 

under företagsnamnet MQ. I början av 1990-talet sker stora förändringar inom MQ. Man går 

från att ha varit frivillig fackkedja till att anta en styrning mer liknande franchising. Flera nya 

butiker öppnar och i slutet av 1993 finns det 105 butiker runtom i Sverige. Fram till den 1 maj 

2006 är butikerna privatägda genom franchising, då det finska investmentbolaget Cap Man 

går in som majoritetsägare i MQ. Riskkapitalbolaget Cap Man Oy, tillsammans med 

minoritetsägare genom MQ Holdings AB förvärvar Detex AB och bildar MQ Retail AB.57 

MQ Holdings AB är moderbolaget i koncernen och dotterbolag är då det helägda företaget 

MQ Retail AB, två vilande företag samt ett nystartat bolag under namnet MQ Shanghai Co 

Ltd.58 MQ koncernen är väl etablerad i Sverige och ligger idag på femte plats på listan över de 

största modekedjorna i landet. H&M toppar listan följt utav Lindex, Kappahl och RNB.59  

 

4.2 MQ Retail AB 

MQ Retail AB är ett av dotterbolagen i MQ koncernen och det är här den huvudsakliga 

verksamheten bedrivs. De är verksamma i den modeinriktade detaljhandel och erbjuder 

damkläder, herrkläder, accessoarer och skor från både interna och externa varumärken.60 Man 

har cirka 1200 anställda över hela landet och man öppnade nyligen sin 100e butik61 

Huvudkontoret är beläget i Göteborg och här arbetar cirka 120 personer. Till följd av 

                                                 
57 MQ:s hemsida, 1 
58 MQ:s hemsida, 2 
59 Habit, hemsida 1 
60 MQ:s årsredovisning 2008 
61 Habit, hemsida 2 
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finanskrisen fick MQ varsla 19 personer från huvudkontoret samt på regionnivå i januari 

2009. Krisen märks bland annat även genom att butikscheferna har fått färre timmar att 

förfoga över.62 

 

4.3 Organisationsstruktur 

Den 1 april 2008 tillträdde Johan Elfner som ny VD för MQ Retail AB. Han har tidigare 

arbetat på bland annat Mexx och H&M.63 MQ Retail AB har en funktionsindelad 

organisationsstruktur med fyra olika enheter; HR, Finans, Marknad & Försäljning och Design 

& Inköp. I ledningen sitter VD:n, samt cheferna för respektive enhet. Anledningen till att MQ 

har så få personer sittande i ledningen är för att man vill kunna skapa snabbare beslutsvägar 

och ha en tydligare kommunikation. Man vill att arbetet med avdelningarna ska bli mer 

effektivt.64  

Figur 4:1, MQ:s organisationsstruktur65  

 

Butiksorganisationen som är del av marknads- och försäljningsenheten är uppdelad i sex olika 

regioner där varje region består av cirka 20 butiker. Varje region har en regionchef och varje 
                                                 
62 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
63 MQ:s årsredovisning 2008 
64 DI:s hemsida, 1 
65 Företagsinternt dokument: IQ, MQ:s intranät 1 
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butik har en butikschef. Vidare finns en försäljningschef som har det yttersta ansvaret för 

butiksorganisationen. 

 

MQ har en till synes platt, funktionsindelad organisationsstruktur vilket indikerar på ett 

decentraliserat styre. Sedan omorganisationen kan man på butiksnivå märka ett mer 

centraliserat styre då fler beslut fattas på högre nivåer. MQ ägdes tidigare av frivilliga 

fackhandlare som fick direktiv från huvudkontoret men som själv bestämde över sitt bolag. 

Efter det att MQ blev uppköpt och helägt tas nu de flesta beslut gällande till exempel inköp 

och butikskommunikation, på huvudkontoret och dessa beslut gäller för samtliga butiker.66 

Andreas Berntsson menar att eftersom MQ är en relativt liten arbetsplats med ganska få 

anställda så finns det inget behov utav en väldigt decentraliserad organisation. Alla har tydliga 

ansvarsområden och på hans avdelning, Design & Inköp, finns en chef som har det sista ordet 

och kan gå in och ändra, men det händer sällan att han gör det.  

 

4.4 Strategi och strategiskt arbete inom MQ 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figur 4:2, Strategitriangel 

 

I den strategiska planeringen arbetar man på MQ med en affärsplan som sträcker sig tre till 

fem år framåt i tiden. Affärsplanen innefattar bland annat försäljningsmål, omsättningsmål, 

och lönsamhet. Även huvudnyckeltal från hög nivå sätts samt nyckeltal på lägre nivåer som 

besöksfrekvens och avslutningsfrekvens. Affärsplanen utformas i stort sett utifrån missionen 

som handlar om vad MQ ska stå för. Missionen ligger i sin tur i linje med MQ:s kärnvärden. 

Man arbetar just nu med att implementera den nya missionen i strategin och att tolka ner den 

på alla nivåer i organisationen. Detta är en lång process som precis har börjat. För att göra 

detta utför man bland annat workshops i samband med personalmöten, där får personalen 

                                                 
66 Muntlig källa, Andreas Berntsson 

Kärnvärden 

Affärsplan 
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genomföra diverse uppgifter som visar hur de tolkar missionen.67 Fredrik Forssberg anser att 

det tidigare har varit lite diffust beskrivet vem och vad MQ är, vad de står för och vad de vill 

förmedla. Man har gjort en del snedsteg men han menar att man nu har hittat sin positionering 

på marknaden och att man har hittat sin målgrupp. Det är inte den trendigaste kunden utan 

man riktar sig till modeintresserade personer som vill ha ett modernt och hållbart mode till bra 

priser.68  

 

I början av varje säsong anordnas en kickoff där man bland annat får information om 

kommande händelser, nya strategier och det kommande sortimentet. Strategin förmedlas till 

regioncheferna, som en gång per månad har möte där all ny information gås igenom och det 

är sedan regionchefernas uppgift att förmedla denna vidare till butikscheferna. På butiksnivå 

upprättar butikscheferna personalmöte där alla butiksanställda får ta del av informationen. 

Strategin ska leva aktivt i vardagen, det är det som är det viktigaste. Eftersom MQ är en stor 

organisation ska varje anställd veta vad MQ kräver av denne och på så sätt kunna ta egna 

beslut utan att behöva fråga en högre uppsatt.69 

 

4.4.1 Mission 

”MQ ska alltid erbjuda ett hållbart mode som passar perfekt för det urbana livet.” 

MQ:s mission 

 

I missionen talar man om att man vill erbjuda ett hållbart mode, detta är ett strategiskt val i 

rådande tider då folk vill köpa kläder som man kan använda länge. Man talar även om att 

modet ska tas fram på ett ansvarsfullt sätt.70 

 

Linda Viberg säger att MQ ska vara bäst på att inspirera stil och att trendmedvetna människor 

ska kunna uttrycka sin personlighet. Det ska finnas en spännande mix av varumärke och 

snyggt mode i attraktiva och unika butiker ska vara nyckeln till MQ:s framgång.71 

 

 MQ:s mission blev för första gången presenterad på huvudkontoret i januari 2009. I dagsläget 

har man presenterat huvudtanken kring den och det är en pågående process att tolka in den i 

                                                 
67 Ibid. 
68 Muntlig källa, Fredrik Forssberg 
69 Muntlig källa, Linda Viberg 
70 Företagsinternt dokument: IQ, MQ:s intranät 2 
71 Muntlig källa, Linda Viberg 
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de olika delarna i organisationen. Missionen, i kombination med kärnvärdena, utgör en stor 

del av det strategiska arbetet utförs på MQ.72 

 

4.4.2 Affärsidé 

”Att till män och kvinnor med intresse för mode ständigt erbjuda varumärken med hög 

modegrad i attraktiva butiker.” 

     MQ:s affärsidé 

 

Man har tron att män och kvinnor vill klä sig snyggt och personligt, med kvalitet till bra 

priser. MQ har en marknadspositionering inom fackhandeln som de starkt tror på. De vill 

finnas till för alla de kunder som bryr sig om kläder, där service och kvalitet går före pris. 

 
Figur 4:3, MQ:s marknadsposition73  

 

4.4.3 Det urbana livet 

”Vi har jobbat med varumärket sedan 2002, förut var MQ ganska anonymt och illa känt, även 

om folk handlade där. Den här gången skapar vi en hemvist för varumärket MQ och då känns 

den urbana stadsmiljön naturlig”, detta säger marknads- och försäljningschefen Joakim 

Holmstand.74 MQ har precis kommit ut med en ny positionering, som handlar om vilka MQ 

är, vilka MQ vill ha som kunder. Det har under en tid varit ovisst och man har felpositionerat 

sig. Nu har man hittat en nisch som man tycker klär MQ och som verkligen står för vad 

företaget är och förmedlar. MQ har valt att koncentrera sin kommunikation till den vanliga, 

unga killen och tjejen, 25-39 år som är modemedveten men som inte behöver sätta trenden. 

Det urbana livet på MQ handlar om inställning, öppenhet och hunger efter nya intryck. Det 

                                                 
72 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
73 Företagsinternt dokument, Introduktion för nyanställda 
74 Dagens medias hemsida, 1 
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levs i vardagen såväl som på helgen, där hemma eller på kontoret – i en storstad eller 

småstad.75  

 

4.4.4 Ledstjärna 

”Vi vill göra kunden framgångsrik.” 

MQ:s ledstjärna 

 

På MQ arbetar man efter ovan nämnda ledstjärna. ”Andra gör kunden nöjd, vi gör kunden 

framgångsrik. En nöjd kund har fått sina förväntningar uppfyllda, en framgångsrik kund har 

fått sina förväntningar överträffade.” Detta säger Lars Stenberg vid ett föredrag 2007.76 Lars 

Stenberg var VD för MQ mellan 2002 och 2007. Under sin tid som VD fördubblades 

omsättningen i företaget. Han var även ansvarig för den utveckling av MQ som kraftigt stärkt 

företagets varumärke och lönsamhet.77 

 

4.4.5 Kärnvärden 

En del av MQ:s strategi är att skapa en företagskultur som motiverar medarbetarna och skapar 

riktlinjer för dem. I detta syfte har MQ tagit fram fyra kärnvärden som ska genomsyra hela 

organisationen och som ligger till grund för många av de beslut som fattas. På huvudkontoret 

upplever man MQ som ett värderingsstyrt företag, man refererar ofta till kärnvärdena och de 

styr medarbetarnas värderingar.  

 

”Målet är att man någonstans slutar tänka på dem och bara agerar efter dem,  

det är dit man vill.”   

Andreas Berntsson 

Kärnvärdena är: 

• Vi är snabba 

1. Jag agerar med snabbhet och högt tempo 

2. Vi reagerar direkt och kan styra om snabbt 

3. Vi tar beslut där frågan kan lösas 

4. Hos oss råder ständig förnyelse 

5. För att vara snabba måste vi prioritera och arbeta systematiskt. 

                                                 
75 Företagsinternt dokument, IQ, MQ:s intranät 2 
76 Handelsklubbens hemsida, 1. 
77 Joys hemsida, 1 
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• Vi vill och vi kan ännu mer 

1. Jag siktar högt – vi skall vara ”bäst i klassen” och lära av de som är bättre än vi 

2. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och delar med oss av våra erfarenheter 

3. Genom att blanda kreativitet och sunt förnuft hittar vi de bästa lösningarna 

4. Våga göra fel men lär av misstagen 

5. Min insats bygger lagets insats. 

• Vår scen är butiken 

1. Kunden kliver in i vårt varumärke – alla detaljer bygger helheten 

2. Vi gör det inspirerande och lustfyllt att vara kund 

3. Jag tar personligt ansvar för att det fungerar ända ut till kund 

4. Allt vi gör ska skapa ett framgångsrikt möte med kunden. 

• Vi är en relation 

1. Vi är professionella och vågar vara personliga 

2. Jag är ärlig och tydlig 

3. Vi skapar trygghet – genom att vi känner ansvar och bryr oss om 

4. Vi älskar återkommande kunder.78  

 

Man arbetar med kärnvärden för att bygga ett stort och starkt MQ. Man kommer från ca 50 

olika ägarförhållande till att bli en stor organisation och då krävs gemensamma värderingar så 

alla vet vad som förväntas av en och även att man kan ha dessa kärnvärde som en stöttepelare 

i det vardagliga livet. De ska ligga till grund för de vardagliga besluten, de lever i vardagen. 

De tydliggör även vilket förhållningssätt som ska råda, både internt, mellan alla olika enheter, 

men även externt, med till exempel leverantörer.79 

 

4.5 MQ Kundklubb 

”Högsta mode, fina kvaliteter, de bästa varumärkena och personlig service.  

Bli medlem i MQ Kundklubb!” 

 

MQ erbjuder idag ett gratis medlemskap till alla sina kunder, MQ kundklubb. Varje gång en 

medlem handlar i någon av MQ:s butiker får denne bonuspoäng på sitt köp. Som medlem i 

MQ kundklubb har man tillgång till olika förmåner. Alla de poäng man samlar omvandlas till 

bonuscheckar som skickas ut en till två gånger per år, beroende hur mycket man handlat för. 
                                                 
78 ”En introduktion för nyanställda” 
79 Muntlig källa, Linda Viberg. 
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Man har även förtur till reor, gratis upp- och nedläggning av byxor, olika erbjudande i form 

av ”handla för 500 kronor och få 100 kronor rabatt”, inbjudan till VIP-kvällar, tävlingar och 

chansen att vinna biljetter till event med MQ:s samarbetspartners.80  

 

Kundklubben har tre medlemsnivåer – Klubb, Silver och Guld. Beroende på hur mycket man 

handlat, blir man placerad på de olika nivåerna. Poäng ges på varje inhandlad krona, med 

undantag vid rea (då bara halv poäng ges vid varje inhandlad krona), vid köp av presentkort 

och vid utnyttjande av bonuscheckar och erbjudande.81  

 

MQ erbjuder även MQ Mastercard. Med detta kreditkort samlar man poäng, inte bara i de 

egna butikerna, utan även i alla andra butiker där Mastercard accepteras. Alla dessa poäng 

omvandlas till bonus, i form av värdecheckar, som man kan handla för i alla butiker inom 

MQ.82  

 

Även MQ vill bidra till att spara på miljön. Man har på kundklubben slutat skicka ut 

information via vanlig post och använder sig numera av sms och mail. När nya medlemmar 

registreras blir de inte tilldelade ett medlemskort, i plast, utan när de vill registrera sina köp 

uppger de personnummer eller visar legitimation i kassan.83  

 

4.6 MQ:s ekonomistyrning 

Ekonomistyrningen i MQ är idag väl förknippat med budget. Budgeteringen sker lågt ner i 

detalj, både vad gäller kostnader och försäljning. Jörgen Emanuelsson berättar att trots att 

budget kräver mycket arbete är det MQ:s vägledning och karta. Han menar att man alltid gör 

avstickare, men att det är en grund att falla tillbaka på när många människor är inblandade.84  

 

Det ekonomiska ansvaret på MQ innebär att man har olika ansvar på olika nivåer och därmed 

styr ekonomin åt ett gemensamt mål. Det huvudsakliga ansvaret ligger på de fem personer 

som sitter i ledningen och dessa fördelar sedan ut ansvaret på övriga medarbetare i 

organisationen.85  

                                                 
80 MQ:s hemsida, 3 
81 MQ:s hemsida, 4 
82 MQ:s hemsida, 5 
83 MQ:s hemsida, 6 
84 Muntlig källa, Jörgen Emanuelsson 
85 Muntlig källa, Alexander Fällgren 



- Ekonomistyrning inom modeinriktad detaljhandel – En fallstudie om MQ – 
 

 - 34 - 

 

4.6.1 Ekonomiskt ansvar på huvudkontoret 

På MQ talar man om två huvudgrupper inom ekonomistyrningen. De har en inköpscontroller 

som arbetar med övergripande sortiments- och inköpsplanering för hela företaget. Den 

huvudsakliga arbetsuppgiften är att planera och styra MQ:s sortiment; allt från priser, volymer 

och leveranser till realisationer och butikskommunikation. Alla direkta varukostnader ingår 

här. Den andra huvudgruppen består av business controllern på MQ, han kan sägas ha kontroll 

över alla övriga kostnader, till exempel personalkostnader och olika omkostnader. Han är 

även den som pusslar ihop allt, sammanställer det och presenterar det för ekonomichefen, som 

i sin tur presenterar detta för styrelsen.86 

 

Business controllern har även det övergripande ansvaret över försäljningsbudgeten och 

sammanställandet av denna. Det är han tillsammans med ledningen som bestämmer budgeten 

och det slutliga godkännandet sker av styrelsen. Tillsammans med regionchefen bestämmer 

han en budget för varje region inom MQ.87 

 

4.6.2 Ekonomiskt ansvar som regionchef 

Som regionchef gör man tillsammans med försäljningschefen och business controllern varje 

säsong en budget för den region man ansvarar för. Det är sedan upp till regionchefen att bryta 

ned denna budget på varje butik, månad och dag.  

 

Som regionchef har man en till två dagars administrationsarbete där man arbetar med budget, 

uppföljning och försäljning. Under vissa perioder är detta arbete mer intensivt, exempelvis vid 

bokslutsarbete, 88 

 

4.6.3 Ekonomiskt ansvar som butikschef 

Butikschefens ekonomiska ansvar gäller framförallt två områden, försäljning och bemanning. 

Med försäljningen innebär att butikschefen för respektive butik har ansvar att nå upp till den 

budget som gäller. Butikscheferna får budget per månad och dag av regionchefen och har 

möjligheten att själv ändra i dagsbudgeten, huvudsaken är att totalbudgeten för månaden är 

                                                 
86 Muntlig källa, Fredrik Samuelsson 
87 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
88 Muntlig källa, Linda Viberg 
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densamma.89 Trots att butikschefen har möjlighet till detta känner de en begränsning och hade 

hellre fått en budget per vecka där de själva kan bryta ned per dag. Om en butikschef skulle 

ändra den ursprungliga dagsbudgeten finns verktyget IQ, där den verkliga budgeten står. 

Detta känner butikscheferna kan hämma om de satt en högre budget än den som står på IQ. 

Detta kan leda till en minskad motivation hos säljarna då de på IQ ser ett budgettal och får ett 

annat tilldelat av sin chef.90  

 

Ett viktigt nyckeltal för butikscheferna är säljtakt per timme, vad butiken säljer i genomsnitt 

per timme, och det ligger till grund för de beslut butikscheferna måste fatta vad gäller 

bemanning. En gång per halvår får de en timbudget, som har fastställts av huvudkontoret. 

Denna är uppdelad månadsvis och det är butikschefernas uppgift att fördela dessa timmar på 

månaden. Joakim Holmstrand, berättar att de timmar som butikscheferna blir tilldelade styrs 

av säljtakten, ju högre säljtakt man har desto fler timmar får man tilldelat.  Ökar man sin 

försäljning mot budget så är det upp till butikschefen att sätta in extrapersonal eller inte, 

tappar man istället försäljning mot budget kan man styra ner sin timplanering så man får 

samma säljtakt trots att man sålt mindre. Här förändras schemaplaneringen och vanligtvis 

brukar butikscheferna lägga ut 80-90 procent av sin schemaplanering för att hålla kolla på 

försäljningen. Når man inte upp till budget så behöver man inte ta in extrapersonal utan kan 

ligga lite kort. Det skall inte vara något problem att nå upp till säljtakten i och med att man 

kan vara flexibel med timmarna. 

 

I butikschefernas ansvar ligger också att optimera kundmötena. Detta för att få så höga 

nyckeltal som möjligt. Avslutsfrekvensen, pieces per köp och snittköp är de tre nyckeltal som 

är stommen i försäljningen och det talar om hur effektiv butiken är. 91  

 

4.6.4 Ekonomiskt ansvar som butiksanställd 

De butiksanställda har ett dagsmål och vid höga budgetmål även mål per timme. Det är 

butiksanställda som är ansiktet utåt och egentligen de allra viktigaste för företaget. En stor del 

av kundens uppfattning om företagets skapas vid ett möte med en butiksanställd. Fredrik 

                                                 
89 Muntlig källa, Fredrik Forssberg 
90 Muntlig källa, Cecilia Björk 
91 Muntlig källa, Joakim Holmstrand 
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Forssberg berättar att det kan vara svårt för den anställde att se hur viktig hans del är i 

förhållande till helheten, men utan butikspersonalen skulle inte MQ finnas till.92 

 

4.7 Budget 

MQ är en väldigt budgetstyrd organisation. I princip alla enheter styrs av en detaljerad 

budget.93 På MQ har man brutet räkenskapsår, från september till augusti, och gör en budget 

för varje säsong, en för september till januari och en för januari till augusti. Man har alltså en 

fast budget som man gör för räkenskapsåret, men man följer ned på säsong. Till den fasta 

budgeten är det inte ovanligt att man gör prognoser, och MQ är inget undantag. Skulle 

marknaden svikta eller andra faktorer som påverkar försäljning och kostnaderna ske, utför 

man prognosarbete där man arbetar om budgeten från den dagen fram tills räkenskapsårets 

slut.94 Budgeten används i MQ för att se vilka kostnader de kan ta på sig och för att se vilka 

intäkter de förväntas ha. Man har krav på sig från ägarna Cap Man och från bankerna och utan 

en budget tror Alexander Fällgren att det blir svårt att leverera det som förväntas av företaget 

om man inte vet vad man har för förutsättningar. Budgeten inger kontroll och gör så MQ 

hamnar på de resultatnivåer där de vill hamna och att de kan vidta åtgärder om man skulle 

landa utanför dessa ramar.95  

 

Den finansiella budgeten är av klassiskt slag. Den har formen av en resultaträkning där 

kostnaderna bestäms utifrån en förväntad intäkt. Denna budget går ända ner på kontonivå per 

avdelning. Av denna anledning ingår även intäkterna i det man definierar som en budget. 

Andreas Berntsson anser personligen att budget är en kostnadsbudget, något man måste hålla 

sig inom i kostnadsavseende och att försäljningsplanen är ett mål, ingen budget. Därför kallas 

försäljningsplanen, något felaktigt, också för budget.96 

 

4.7.1 Budgetprocessen 

Det är idag cirka tolv personer som arbetar med budgetprocessen. Alexander Fällgren 

sammanställer den, ledningen bestämmer budgeten och styrelsen godkänner. Cirka 150 

arbetstimmar läggs på själva budgetprocessen per år, men vid avvikelser krävs ännu mer tid i 

form av prognosarbete. Idag görs det totalt tio budgetar på huvudkontoret. HR får en 
                                                 
92 Muntlig källa, Fredrik Forssberg 
93 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
94 Muntlig källa, Linda Viberg 
95 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
96 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
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totalbudget som sedan portioneras ut på de tre enheterna, men som följs på totalen. På 

finansavdelningen skapas budget till redovisnings-, IT-, etablerings- och logistikenheten. 

Inom Marknad & Försäljning ges en budget till avdelningarna för extern kommunikation, 

visual merchandising och kundklubben. Vidare får butiksorganisationen en budget som ska 

brytas ned på alla regioner och butiker. På Design & Inköp finns en budget för inköp, som 

inkluderar dam- och herrsortiment, design på dam och herr och CSR/Sourcing. Där finns 

sedan en budget för inköpskontoret i Shanghai och det kommer att framställas en budget för 

det kontor som ska öppna i Bangladesh.  

 

Business controllern gör tillsammans med regioncheferna budget för respektive region och 

det är sedan regioncheferna som bryter ned den satta budgeten på varje butik och på månad 

och dag. Varje år fastställer ledningen en procentuell ökning på försäljningen för jämförbara 

butiker, som regioncheferna kan gå in och revidera om det skulle behövas. En jämförbar butik 

är en butik som under det senaste året inte är ombyggd eller nyöppnad.97 

 

4.7.2 Uppföljningsarbete 

Uppföljningsarbete sker varje dag, vecka och månad med störst värde på månadsnivå, ett visst 

värde på veckonivå och ett lågt värde på dagsnivå. Varje dag följs försäljningen i butikerna 

upp för att se om man klarat försäljningsmålen eller inte. Varje vecka följer man upp 

nyckeltal, försäljning och budget i försäljningen. Inom design följer man varje vecka upp på 

tre olika nivåer; artikelnivå, där man tittar på ett enskilt plaggs försäljning, 

varumärkesförsäljning och huvudgrupp, där man tittar på hur försäljningen för till exempel 

skjortor eller klänningar gått föregående vecka. Inköpsavdelningen är de som följer upp 

noggrannast på kortast tid. Det är uppföljningen på månadsbasis som är den viktigaste, man 

ser över försäljningen och bruttovinsten tillsammans med övriga kostnader i form av hyra, 

marknadsföring med mera. Business Controllern skickar sedan rapporter med olika nyckeltal 

till styrelsen och till bankerna.  

 

Sedan räkenskapsårets början, i september, har MQ gjort två revideringar i budgeten. Man har 

i dagens svåra ekonomiska läge, för denna säsong, marknadsanpassat budgeten för att den inte 

ska vara felsatt.98 

                                                 
97 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
98 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
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4.7.3 Faktorer vid framställande av budget 

Det finns olika faktorer man ser över när man ska går in i en ny budgetprocess. När man gör 

försäljningsbudget är det främst historik från föregående år som man använder sig av, hur 

man sålde i förhållande till branschen och branschsnittet. Man blickar även framåt i tiden 

genom att analysera marknaden och vad man tror om framtiden. Man tittar på hur det ser ut 

med konjunkturer, företagets kollektioner och företagets potential på marknaden. När man gör 

kostnadsbudget är pålägg en viktig faktor, det vill säga hur stora pålägg kan man göra på 

plaggen. Här inkluderas kostnader för frakt och tull. Valutakursen är också viktig, då MQ 

köper in nästan allt från Asien. Den påverkar mer än man tror och mer än man vill. För att på 

bästa sätt klara av sviktande valutakurser bestämmer man varje säsong en rimlig valutakurs 

som man hedgar sig mot för att klara av att ha de pålägg som man känner att man behöver.99 

 

4.7.4 Budgettyper 

MQ har olika typer av budget, fasta, rörliga, flexibla och semiflexibla, detta beror på hur 

kostnaderna ser ut. Hyreskostnader är den kostnad som är extremt fast, då kontrakten på 

lokalerna är svåra att påverka eftersom de ofta ligger på långa löptider med fast hyra. Andra 

kostnader som är fasta är bland annat datorer och datasystem, kassor och kassasystem och 

personalkostnaderna på huvudkontoret. Marknadsföringskostnader är de kostnader som är 

mest flexibla. De är lätta att skära ner på och kan vara både låga eller höga, beroende på vad 

man inom företaget väljer att spendera. En kostnad som är semiflexibel är 

personalkostnaderna i butik. På kort sikt kan det vara svårt att påverka dem men över en 

längre tid kan man förändra dessa kostnader. Sedan finns det de rörliga kostnader, som bland 

annat innefattar kortavgifter, som står i förhållande till omsättning, och emballage.100 

 

4.8 Styrinstrument som komplement till budget 

Även om budgeten har huvudrollen i MQ:s ekonomistyrning är den inte det enda 

styrinstrument de använder sig av. Nedan följer en presentation av de styrinstrument som MQ 

använder som komplement till budgeten. 

 

                                                 
99 Ibid. 
100 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
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4.8.1 Prognoser 

”Vi måste bilda oss en ny uppfattning om läget, och det är det vi kallar en prognos” 

Alexander Fällgren 

 

Man arbetar med prognoser på MQ för att komma närmare verkligheten. Så fort det sker en 

avvikelse går man in och gör prognoser. Det ska ge rätt signaler till styrelsen och banker för 

att de ska veta att MQ lever upp till det som förväntas av dem. Som en följd av dagens 

ekonomiska läge och den sviktande marknaden, har man under pågående räkenskapsår gjort 

två prognoser. Försäljningen har inte motsvarat förväntningarna och det har varit en 

nödvändighet att göra prognoser för att optimera verksamhetsstyrningen under de nya, 

rådande, förutsättningarna.  Varje prognos får namnet prognos 1, prognos 2 och så vidare 

beroende på tidsordningen av prognosarbetet.101 

 

4.8.1 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett viktigt inslag i MQ:s verksamhetsstyrning och ligger till grund för många av 

de beslut som fattas. De nyckeltal som man idag arbetar med är ännu inte heltäckande men 

svarar för en stor del av organisationens verksamhet.102 Vi har valt att presentera en del utav 

de nyckeltal som anställda inom MQ anser att vara de viktigaste för företaget.  

 

4.8.1.1 Försäljningsorienterade nyckeltal 

De försäljningsorienterade nyckeltal som man arbetar med på MQ är antal besökare, pieces 

per köp, snittköp och avslutsfrekvens. Dessa lägger man stor vikt vid ner på butiksnivå och de 

följs upp dagligen. De är även viktiga på huvudkontoret och många beslut fattas utifrån dessa, 

men där kompletteras de med fler nyckeltal.103 Linda Viberg anser att det absolut viktigaste 

nyckeltalet är antal besökare. Vidare förklarar hon att detta nyckeltal är svårt att på kort sikt 

påverka i butik så här har de som arbetar med marknadsföring ett stort ansvar. De nyckeltal 

som man som säljare kan påverka är pieces per köp, snittköp och avslutsfrekvens. Pieces per 

köp kan förbättras genom merförsäljning, att säljaren lyckas sälja en extra vara och genom 

erbjudande i form av ”ta tre betala för två”. Detta nyckeltal mäter enbart kvantitet och 

behöver nödvändigtvis inte ge en hög dagskassa, men faktum kvarstår att den vara man lyckas 

                                                 
101 Ibid. 
102 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
103 Ibid. 
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få iväg blir ren bonus och i längden kan det innebära höga extra intäkter. Pieces per köp 

kompletteras med snittköp som beskriver den genomsnittliga summan som varje kund handlar 

för. Merförsäljning är även här en bidragande faktor till ett förbättrat nyckeltal. 

Avslutsfrekvensen beskriver andelen handlande kunder (antal avslut) i förhållande till det 

totala antalet besökare och här har säljarna har en viktig roll. För att optimera samtliga av 

dessa nyckeltal är det även av stor vikt att man erbjuder ett bra sortiment och att man har en 

bra butikskommunikation eftersom många kunder inte vill ha någon hjälp utan föredrar att gå 

runt och titta på egen hand.104 Dessa nyckeltal går hand i hand med försäljningsbudgeten, 

visar man goda resultat på nyckeltalen har man även klarat sin budget.105 Flera av de personer 

vi intervjuade tror att man kan arbeta med enbart nyckeltal i butik och inte arbeta mot en 

budget, men många anser att man måste samtidigt ha någon beräknad intäkt att grunda 

kostnaderna på.106  

 

4.8.1.2 Sortimentsorienterade nyckeltal 

Några viktiga nyckeltal som man arbetar med på design- och inköpsavdelningen är 

prisnedsättningar, variansbredd, livslängd på produkterna och nyhetsflöde. MQ, och flera av 

deras konkurrenter, har ett strakt nyhetsflöde, nya varor anländer till butik varje vecka, ibland 

varje dag. Detta, tillsammans med variansbredden, som beskriver hur mycket varor man har i 

butik vid ett och samma tillfälle, hänger ihop med livslängden på produkterna och 

prisnedsättningar. Det ställs idag stora krav på att man ständigt ska erbjuda nya varor och för 

att få plats med detta måste man få bort det som inte följer den förväntade säljtakten. Andreas 

Berntsson menar att man lurar sig själv genom att behålla det, är det kört så är det. Han 

berättar även att målet är att förlänga livslängden på produkterna, man vill satsa på ett hållbart 

mode och få bort ”slit och släng” konsumtionen.107  

 

4.8.1.3 Finansiella nyckeltal 

Bruttovinst och bruttomarginalen är viktiga nyckeltal för alla företag i detaljhandeln MQ är 

inget undantag. De beskriver i kronor respektive i procent hur mycket som finns kvar efter 

man har dragit bort kostnaden för sålda varor från försäljningsintäkterna. Med andra ord hur 

mycket som finns kvar till övriga kostnader så som löner, ombyggnader, marknadsföring 

                                                 
104 Muntlig källa, Fredrik Forssberg 
105 Muntlig källa, Linda Viberg 
106 Muntlig källa, Fredrik Forssberg m fl 
107 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
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etcetera. Beroende på hur stort pålägg man har på varorna kan man ta fram en förväntad 

bruttovinst och bruttomarginal och sedan upprätta en kostnadsbudget efter det. 

Uppskattningsvis brukar pålägget ligga runt fyra till fem gånger inköpspriset på de interna 

varorna och något mindre på de externa varorna.108 Man måste ta hänsyn till att det finns olika 

aktiviteter som naggar på den totala bruttomarginalen, till exempel reor, personalrabatter och 

vipkvällar, där kunderna erhåller någon slags rabatt.109 

 

Lageromsättningshastigheten är ett annat viktigt nyckeltal som man arbetar mycket med. För 

att undvika att varorna ligger i lager för länge arbetar MQ med ”just in time”. En del regioner 

har ett huvudlager som varje dag får rapporter om exakt vilka varor butikerna har sålt. Dessa 

varor plockas sedan ihop och körs ut till respektive butik. Leveranser sker oftast ett par gånger 

om dagen, säljer man ett plagg ena dagen, får man samma plagg levererat senast dagen efter. 

Detta gör man för att rätt vara ska hamna i rätt butik och på så sätt undvika att det ligger i 

lager och binder kapital. Detta system bidrar även till reducerade hyreskostnader, då det inte 

krävs något lagerutrymme i butikerna eftersom alla varor ligger ute i butik.  

 

4.8.2 Benchmarking 

Benchmarking förekommer på MQ redan idag. Fredrik Samuelsson menar att idag arbetar 

med extern jämförelse med andra kedjor. Man rapporterar in försäljningssiffrorna till 

branschorganisationen HUI, Handels Utredningsinstitut, och där visas hur mycket man har 

sålt i förhållande till de andra kedjorna.110 Man jämför även omsättningsutvecklingen, 

volymutvecklingen och prisutvecklingen.111 

 

Intern benchmarking arbetar man mycket med på MQ. Försäljningen jämförs dagligen för att 

framförallt utmana personalen och även för att se vad som kan göras annorlunda.112 

Nyckeltalen är det som framförallt jämförs och detta har blivit viktigare och mer officiellt på 

butiksnivå på senare dagar. 113 

 

                                                 
108 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
109 Muntlig källa, Andreas Berntsson 
110 Muntlig källa, Fredrik Samuelsson 
111 Muntlig källa, Jörgen Emanuelsson 
112 Muntlig källa, Fredrik Samuelsson 
113 Muntlig källa, Fredrik Forssberg 
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4.9 Bonussystem 

”Det är försäljning vi lever av, är det vi mår bra av, det är det som gör företaget 

framgångsrikt, det är det vi vill koppla bonusen till.” 

Jörgen Emanuelsson 

  

På MQ arbetar man med ett budgetrelaterat bonussystem. I butiksorganisationen omfattar 

bonussystemet alla butiksanställda och lagerpersonal. Bonusen utfaller om den budgeterade 

försäljning uppnås. Hur hög den blir, för respektive medarbetare, beror dels på butikens 

ökning mot budget och dels på antalet arbetade timmar. Syftet med bonussystemet är att ha 

engagerade och motiverade medarbetare för att kunna öka försäljningen samt att alla 

butiksanställda ska få ta del av MQ:s framgångar. Bonussystemet ser ut på följande sätt: 

Uppnådd budget = 2,50 kr/arbetad timma. 

+ 5 % mot budget = 5 kr/arbetad timma. 

+ 10 % mot budget = 7,50 kr/arbetad timma. 

+ 15 % mot budget = 10 kr/arbetad timma.114 

 

Butikscheferna får även en bonus grundad på hur mycket personal man tar in i förhållande till 

säljtakten. Det gäller för butikscheferna att hitta den rätta nivån mellan timmar och 

försäljning.115 På huvudkontoret har vissa avdelningar bonussystem. Det är de avdelningar 

som arbetar med försäljningen och inköp som har ett bonussystem grundat på försäljning och 

bruttovinst/bruttomarginal.116 Många inom MQ är eniga om är att bonussystemet är en sporre 

för att klara budget. Detta motiverar personalen då de får en belöning. Ju mer man säljer, ju 

mer får man i lönekuvertet.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
114 ”En introduktion för nyanställda” 
115 Muntlig källa, Joakim Holmstrand 
116 Muntlig källa, Alexander Fällgren 
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5. Analys 

 detta kapitel kommer det empiriska materialet som vi har samlat in analyseras för att 

sedan ställas mot vår teoretiska referensram. Vi har valt att bibehålla strukturen som den 

såg ut i teorin och empirin. 

 

MQ är i dagsläget nöjda med hur de styr sin organisation. Deras ekonomistyrning är väl 

kopplad till budget som är deras vägledning och deras karta och finns som en stöttepelare att 

falla tillbaka mot. MQ arbetar inte endast med budget utan kompletterar detta styrinstrument 

med nyckeltal och prognoser. En del anser dock att budgeten har sina nackdelar men att en 

avskaffning av budgeten skulle innebära en alltför omfattande förändring i organisationen. Vi 

anser att man bör vara öppna för alternativa styrsätt och inte bli alltför låsta vid tanken på att 

budgeten är det bästa och enda styrsystemet för MQ.  

 

5.1 Strategi 

I teorin finns det ett tydligt samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering 

och ekonomistyrning. Detta är något MQ idag arbetar efter. MQ har tidigare arbetat med en 

vision men har nyligen tagit fram en mission, som man istället arbetar med. Det är ett 

pågående arbete att implementera missionen i alla led i företaget. Den uttrycker vad MQ står 

för och hur de vill positionera sig. Innan denna mission togs fram har MQ inte riktigt vetat hur 

de vill positionera sig vilket har lett till att en del kollektioner har riktats till fel målgrupp. 

Under lång tid har man testat sig fram och nu tror man sig ha hittat sin nisch. En av 

anledningarna till att MQ lyckats så bra de senaste åren, trots vissa missbedömningar, är att 

deras sortiment sträcker sig från dam till herr, dressat till casual och från unga till gamla. 

Eftersom de har så många varumärken att erbjuda, gör en misslyckad kollektion för ett 

varumärke inte så stor skada.  

 

På MQ kopplar man affärsidén till missionen.  Man vill erbjuda kläder till bra kvalité och bra 

pris och i missionen uttrycker man att detta mode ska vara hållbart. Det hållbara modet har 

kommit som en följd av finanskrisen, människor har inte samma möjligheter att konsumera i 

samma utsträckning som innan. MQ arbetar nu för att ta fram plagg som kan användas flera 

säsonger och vid olika tillfällen.   

 

I
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Strategi handlar också om att bygga upp en företagskultur, detta gör man på MQ med hjälp av 

sina kärnvärden. För att arbeta inom MQ krävs det att man lever upp, och agerar efter dessa 

värderingar. Missionen, affärsidén och kärnvärdena är grunden i MQ:s strategi och detta ska 

göra MQ mer framgångsrikt. 

 

5.2 Budget 

MQ har en uttalad fast budget, men går, när det behövs, in och gör revideringar. Eftersom MQ 

är ett företag i detaljhandeln sätter man budgeten för ett år, men delar in den på två säsonger, 

vår och höst. Skulle något oväntat hända på marknaden gör man prognoser. MQ:s 

räkenskapsår startade den 1 september 2008 och man har hunnit göra två prognoser. Det som 

påverkat den satta budgeten är den finanskris som världen befinner sig i. Här ser vi ett tydligt 

exempel på hur man har misslyckats med budgeten och tvingas gå in och göra revideringar. 

Man behöver inte kalla det arbete som man utfört tidigare för onödigt, men det kräver extra 

resurser att gå in och ändra.  

  

5.2.1 Alternativa lösningar på budgetens syften 

I teoridelen har vi visat vad som enligt litteraturen är syftet med budget. Det är bland annat 

planering, samordning och kommunikation. Detta leder till att alla anställda får en bättre 

insyn i företaget och bidrar till en bättre samordning mellan organisationens olika enheter. 

Budgeten bidrar också till motivation, ansvarsfördelning och resursallokering.  

 

5.2.1.1 Planering 

Under intervjuerna fick vi olika svar på vad syftet med budgeten egentligen är.  Det 

återkommande svaret var att det är en metod att hålla koll på sin lönsamhet, sina kostnader 

och sina intäkter. Man säkrar upp de resultatnivåerna man behöver, så man kan leverera det 

som förväntas av en. MQ vill växa, vill bli större och de behöver tjäna pengar för att kunna 

fortsätta deras expansion. Dessa faktorer kan kopplas till planeringsdelen i teorins syfte med 

budgeten. 

 
Planering kommer alltid att vara viktigt för MQ. Om man avskaffade budgeten skulle det inte 

innebära att planeringen upphörde. Prognoser är ett alternativ eller komplement till budgeten 

som vi har lagt ner mycket fokus på och som MQ redan använder sig utav idag till viss mån. 
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Detta sätt anpassar sig bättre till kommande förändringar i omvärlden medan budgeten är fast 

och sätts för ett år. Prognoser innebär lika mycket planering som budget och syftet nås 

därmed upp oavsett vilken av dessa styrmedel man använder sig utav. Högre instanser kräver 

dock en mer långsiktig planering och då budgeten kan vara missvisande är prognoser som är 

kortare än ett år men längre än bara några månader, ett alternativ. Den långsiktiga planeringen 

är negativ på grund av alla förändringar som kan ske, för mycket tid läggs för lång tid innan 

det verkliga utfallet.  

 

5.2.1.2 Samordning och kommunikation 

Vid användandet av budget är det klara besked om vad personer i de olika leden skall göra 

och vad de har för ansvar. När kommunikationen är tydlig blir även samordningen bra. MQ:s 

mål sätts idag av ledningen och de kommuniceras sedan ut till de anställda via 

enhetscheferna. Regionchefen blir informerad via ledningen och business controllern, denne i 

sin tur har ansvaret att förmedla vidare målen till butikscheferna i tillhörande region för att 

säljarna senare ska få tillgång till informationen. Merchant och Van der Stede menar att 

kommunikationen även ska ske i motsatt riktning, nedifrån och upp.117 MQ har idag ett forum 

på sitt intranät där man exempelvis kan uppmärksamma andra butiker om att en viss vara har 

kommit in för reklamation många gånger. Även huvudkontoret använder sig av forumet för 

att kunna ta del av den information som butikerna förmedlar. Samordningen och 

kommunikationen är idag bra på MQ, detta borde betyda att detta kan bevaras även om 

styrsystem byttes ut. 

 

5.2.1.3 Motivation 

Enligt teorin ökar butikspersonalens motivation och engagemanget om man kopplar deras 

prestationer till ett incitamentprogram. Idag har MQ ett bonussystem som grundar sig på om 

man klarar budget eller inte och hur mycket över budget man säljer. Om man slutar använda 

sig av budget bör man istället grunda bonussystemet på något annat styrsystem. MQ använder 

sig utav försäljningsorienterade nyckeltal idag och detta skulle man definitivt kunna basera 

bonusen på. 

 

                                                 
117 Merchant & van der Stede 2007:330 
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Mjuka värden är också viktigt för att medarbetarna ska kunna sälja bra. Om man trivs och har 

roligt på arbetsplatsen leder det till att man presterar bättre. Motivationen baserat på de mjuka 

värdena kan man lösa oberoende av vilket styrsystem man använder. Det gäller att vara mån 

om sin personal bland annat genom personalundersökningar och att ha utvecklingssamtal 

regelbundet. 

 

5.2.1.4 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning är det viktigt att lägga vikt vid inom organisationer. Budgeten hjälper till 

att förtydliga detta i och med att man vet exakt hur mycket pengar man får göra av med och 

hur mycket man ska sälja för. Önskemål finns från huvudkontoret att det skulle finnas ett 

datasystem där man kan skriva in vad budgeten ska räcka till. Det finns negativa aspekter 

kopplat till ansvarsfördelning, till exempel när man som redovisningschef sätter en budget 

och har i planeringen tänkt att dessa pengar ska räcka till specifika saker. Kommunikationen 

är visserligen bra mellan de olika enheterna men efter ett år har man glömt bort vad man sa 

skulle ingå i denna kostnadsbudget och därav kan kontot ha blivit fullbelastat utan att man 

använt pengarna till det som var tänkt. En lösning till detta skulle då kunna vara ett 

datasystem där det finns möjlighet att skriva till vad som bland annat ska komma att ingå.  

 

Vid intervjuerna på huvudkontoret konstaterades att cheferna låter underarbetarna ha relativt 

fria tyglar eftersom de vet sina befogenheter. Detta eftersom alla har tydliga instruktioner om 

vad de har för ekonomiskt ansvar. En styrning utan budget skulle leda till ett större ansvar på 

alla medarbetare dock inte lika tydligt som innan. Medarbetarna på huvudkontoret är vana att 

ha en kostnadsbudget att följa och utan denna vet man inte riktigt vilka ramar man har att 

hålla sig inom. Detta kan prognoser lösa, åtminstone på kort sikt. Budgeten leder till att alla 

vet vad sitt ekonomiska ansvar är och hur man ska förmedla ut det till resterande medarbetare 

inom organisationen. 

 

5.2.1.5 Resursallokering 

Ett av de viktigaste syftena med en budget är att fördela företagets begränsade resurser på ett 

så effektivt sätt som möjligt. Man måste ha en klar bild över hur mycket resurser man har att 

röra sig med samt hur det ska fördelas i företaget. Kostnadsbudgeten är det främsta verktyget 

för att organisera detta. Man måste utgå från en viss förväntad intäkt för att få en uppfattning 
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om hur mycket kostnader man kan ta på sig. Om man räknar med högre intäkter än vad man i 

verkligheten erhåller är risken stor att man har tagit på sig alltför höga kostnader och kanske 

måste lösa detta underskott genom snabba, impulsiva lösningar. Om man däremot har satt 

budgeten alldeles för lågt så kommer man att ha outnyttjat kapital vilket inte innebär en 

effektiv resursallokering. Detta medför att korrekta och realistiska prognoser är av stor vikt 

för att utnyttja företagets resurser till max. 

 

5.2.2 Kritik mot budget 

Under intervjuerna med personalen på MQ har budgeten framstått som ett viktigt medel för 

att kunna styra en stor organisation, dock har budgeten framstått som ett instrument med 

många nackdelar och är långt ifrån perfekt. 

- Budget skapar låsningar. Kostnadsbudgeten sätts varje år och går enda ner på 

kontonivå. MQ är flexibla och skulle ett konto överskridas, med god motivering, är 

detta inget man lägger för stor vikt vid.  

- Budgeten är arbetskrävande. Budgetarbetet kräver cirka 150 arbetstimmar per år av 

MQ:s resurser. Man har då inte räknat in prognosarbete, vilket är en extra resurs. 

Eftersom man nu befinner sig i en finanskris, är prognosarbete väldigt vanligt i företag 

som gör budget för en längre period. Detta har även märkts på MQ, vilket har krävt 

mer tid än vad de hade förväntat sig.  

- Vi ser även att den information som MQ använde sig av till det ursprungliga 

budgetarbetet inte längre är relevant. Skulle man inte gå in och göra revideringar 

skulle försäljningsmålen bli väldigt höga i förhållande till den sjunkande 

försäljningen. De budgeterade kostnaderna kommer inte längre vara realistiska då 

intäkterna blir lägre än förväntat. Det är därför en nödvändighet att göra prognoser när 

det behövs och det krävs då att man har rätt information. 

- Som regionchef vill man självklart att ens region ska gå bra, och man har hela tiden 

alla butiker i åtanke. På butiksnivå är det framförallt ens egen butik som man vill ska 

gå bra och man kanske inte reflekterar så mycket över hur det går för de andra 

butikerna. Man tänker inte på MQ som helhet utan om butiken man själv arbetar i 

klarar budget är man nöjd. Det kan snarare bli att man ”tävlar” med de andra butikerna 

om vem som klarar budget och vem som inte gör det. 

- Budgeten bygger på förenklade prognoser. När MQ arbetar fram en ny budget är 

det, förutom föregående års siffror, hur man tror marknaden kommer utvecklas som 
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används. Denna analys av marknaden ska sedan ligga till grund för en budget som 

sträcker sig över ett år. Är detta realistiskt? En rad olika faktorer kan inträffa som gör 

att försäljningen sviktar och att budgetmålen blir ouppnåeliga. Att göra prognoser som 

ska ligga som underlag för en budget på ett år kräver bra vetskap om framtiden, och 

ett år är, inom budgetprocessen, väldigt lång tid. 

 

 

5.3 Prognoser 

På MQ är prognosarbetet en stor del av budgetarbetet. Vid avvikelser går man in och gör 

prognoser för resterande budgetperiod och i dagsläget är man inne på sin andra prognos under 

detta räkenskapsår på MQ. Man har fått marknadsanpassa budgeten på grund av rådande 

ekonomiska läge. Utan prognosarbetet skulle personalens motivation minska och målen bli 

orealistiska. Om budgetmålen är höga så man aldrig når upp till dem, kommer personalens 

motivation dala. En omotiverad personal engagerar sig mindre i försäljningen, vilket gör att 

siffrorna sjunker.  

 

Teorin säger att vid nya prognoser behöver inte de högt uppsatta i organisationen godkänna 

beslutet. Denna teori stämmer inte med hur det skulle fungera på MQ.  Om man skulle 

använda sig av prognoser istället för budget skulle styrelsen på MQ vilja vara med och 

godkänna dessa prognoser. Det positiva med prognoser är att man kan framställa dessa över 

vilken period som helst. Det ger en mer verklighetsbaserad bild av hur försäljningen kommer 

se ut, och därmed även kostnaderna. Så fort informationen blir irrelevant går man in och gör 

nya prognoser vilket kommer leda till att man alltid kommer ha rätt uppdaterad information.  

 

5.4 Nyckeltal 

Nyckeltal ska i teorin vara till för att ligga till grund för planering och för att få en bra 

översikt över hur väl företaget presterar. Nyckeltal är en aktuell metod och idag använder MQ 

försäljningsnyckeltal i större utsträckning än tidigare. Dessa nyckeltal är framförallt viktiga i 

ett företag som MQ. I och med att MQ är en kedja som ska vara säljinriktad och ge en bra 

service. Om man exempelvis jämför med H&M som istället ska sälja mycket i stora volymer 

är dessa egenskaper förmodligen inte lika betydelsefulla. 
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En dagsbudget kan vissa dagar kännas, eller till och med verkligen vara, omöjligt att uppnå. 

Hur mycket man än kämpar som butikschef eller säljare för att sälja för den siffran så är det 

inte tillräckligt med besökare för att sälja för så mycket. Nyckeltalen kan då komma att 

användas till fördel. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite besökare det är i butiken utan 

ska man ha ett specifikt nyckeltal som mål så kan man hela tiden arbeta med kunden för att 

uppnå detta. Vid få besökare är det lättare att påverka nyckeltalen än försäljningssiffrorna, och 

man kan då koncentrera sig på merförsäljning för att förbättra situationen.  
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6. Slutsats 

Vi kommer i detta kapitel att presentera vad vi har kommit fram till utifrån analysen, vi 

kommer också ge förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var bland annat att beskriva och analysera hur man arbetar med 

ekonomistyrning inom MQ. MQ är idag väldigt låsta till budgeten och detta styrinstrument 

har huvudrollen i deras verksamhetsstyrning. Man arbetar även i stor utsträckning med 

alternativa styrningssätt som komplement till budgeten, framförallt med nyckeltal och 

prognoser. MQ styr sin organisation uppifrån och ner. Ledningen har det övergripande 

ansvaret där de flesta beslut tas. Dessa delar sedan ut ansvar på varje enhet i 

organisationsschemat där marknads- och försäljningschefen fördelar ut det ekonomiska 

ansvaret till respektive regionchef. Regionchefen har i uppgift att förmedla ut detta till 

butikscheferna som i sin tur har i ansvar att motivera sin personal och se till att de uppnår sin 

försäljningsbudget. 

 

Vi gick in med tron att man hade kunnat prestera lika bra eller bättre med budgetlös styrning, 

att man på så sätt kunde spara in resurser i form av tid och pengar. Vi såg inte helheten med 

budgetarbetet utan funderade mest över försäljningsbudgeten och huruvida denna var viktig 

för verksamheten.  

 

MQ använder sig av en kostnadsbudget och en försäljningsbudget. Försäljningsbudgeten tas 

fram på huvudkontoret och används främst i butiksorganisationen och man skulle mycket väl 

kunna sluta använda denna budget på butiksnivå för att istället använda olika nyckeltal som 

alternativ. De fyra nyckeltalen antal besökare, pieces per köp, snittköp och avslutsfrekvens 

hade räckt för att driva försäljningen. Istället för att man har budgetmål har man mål för 

nyckeltal som man ska klara varje dag. Man hade fått räkna fram nyckeltalen så att man vet 

att man klarar att ta på sig alla kostnader som man har i företaget.  

 

På MQ har man kopplat bonussystemet till budgeten. Skulle MQ endast använda sig av 

nyckeltal som styrinstrument skulle man istället kunna koppla bonusen till dessa. 

Bonussystem skapar motivation hos de butiksanställda och denna nya styrning skulle mycket 
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väl kunna öka motivationen. Pieces per köp, snittköp och avslutsfrekvens är de nyckeltal som 

mäter hur bra butikspersonalen presterar. Budgeten behöver nödvändigtvis inte mäta detta då 

försäljningsmålen kan bli uppnådda utan att man behöver prestera serviceinriktat, exempelvis 

genom att ha mycket besökare och många handlande kunder. Att istället arbeta med nyckeltal 

innebär att det kommer bli ett större ansvar hos varje enskild säljare och för att visa goda 

resultat måste man agera mer serviceinriktat. För att nå upp till ett utsatt nyckeltal, exempelvis 

pieces per köp och snittköp, krävs att man utövar merförsäljning. Säljarna skulle bli tvingade 

att engagera sig mer och framförallt till att sälja mer. I hela organisationen hade man kunnat 

se hur bra det går i olika regioner och butiker bara genom att kolla på de fyra nyckeltalen och 

därmed spara in resurser i form av tid och pengar. Det kanske inte skulle märkas direkt på 

butiksnivå, men i det långa loppet hade det säkerligen märkts. 

 

På kostnadssidan är det viktigt för MQ att veta hur höga kostnaderna får vara i form av 

exempelvis löner till personal. Om man inte hade haft en budget på inköpsavdelningen, hade 

de i princip kunnat köpa in hur mycket varor som helst utan att ha någon koll på när de 

överskrider intäkterna. För att kunna jämföra kostnaderna och ha de i förhållande till något 

måste de ha koll på sina intäkter. Därför bör man ha något slags planerat försäljningsmål att 

utgå ifrån vid framställandet av kostnadsbudgeten. 

 

Efter att ha fått en djup förståelse över hur MQ idag styr sin verksamhet har vi kommit fram 

till att MQ kan avskaffa budgeten. Budgeten styr hela organisationen idag och det skulle bli 

en extremt stor förändring om man skulle ha en budgetlös styrning, därför krävs mycket tid 

och engagemang från samtliga medarbetare. Vi anser att effektiv planering och samordning är 

otroligt viktigt för ett företag i klädbranschen. Att gå in och göra revideringar i form av 

prognoser är nödvändigt då det är svårt att sätta en budget rätt för ett helt år. Idag fungerar 

ekonomistyrningen bra på MQ men vi ser att det finns ett bättre alternativ till detta, genom att 

prognoser tillsammans med nyckeltal. Prognosarbetet skulle antagligen minska 

resursanvändningen eftersom man inte längre skulle behöver framställa en årsbudget. 

Minskad resursanvändning är något företag hela tiden strävar efter. Prognoser är bättre 

marknadsanpassade och mer verklighetsgivande och detta krävs i synnerhet i en bransch som 

klädbranschen som är så pass snabbföränderlig. Vi har förstått att styrelsen kräver någon 

långsiktig planering och mål på lång sikt, men att använda sig utav en årsbudget i en så 

säsongsbetonad bransch kan bli missvisande. MQ har idag en affärsplan med långsiktiga mål 

och planering på tre till fem år och med affärsplanen som grund borde prognoser över säsong, 
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max sex månader, fungera som det bästa alternativet till årlig budget.  Med prognoser kan 

man istället dela in året helt hur man vill och när det är tider i kris kan man göra prognoser 

oftare än när marknaden känns stabil.  

 

Med den information vi har samlat in och den kunskap vi nu bär på kan vi konstatera att MQ 

kan klara sig med prognoser istället för budgeten, fortfarande med nyckeltal som 

komplement. Idag tar man stora risker om man avviker från vad som kallas ”normalt”. Det 

kan vara en trygghet att ha samma styrsystem som resterande företag inom samma bransch 

och eftersom budgeten är det vanligaste förekommande styrsystemet inom klädbranschen idag 

kan det vara svårt att ta första steget till att avskaffa budgeten. Bestämmer man sig för att byta 

styrsystem måste man vara medveten om vad det innebär och hur man ska komma att arbeta 

med detta nya styrsystem. Vi vet att MQ idag trivs med budgeten men klädbranschen är en 

konkurrenskraftig bransch och då gäller det att hela tiden ligga steget före.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie varit väldigt teoretiska och inte tagit hänsyn till några siffror. Det skulle 

vara intressant att göra en kvantitativ studie mer baserat på vad som rent siffermässigt är mest 

lönsamt för MQ.  

 

Något som varit intressant att forska vidare om hade varit hur man mer konkret skulle gå till 

väga vid implementeringen av prognosbaserad styrning på MQ. Man kan även titta på vad det 

skulle innebära för organisationen med en så stor förändring.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjufrågor till butikschefer 

 

1. Vad är er befattning, vilka arbetsuppgifter har ni och hur länge har ni arbetat inom 

MQ? 

 

2. Hur tycker ni att ekonomistyrningen inom MQ fungerar idag? 

 

3. Strategi 

- Vad har MQ för strategi idag? 

- Hur förmedlar ni strategin vidare till era medarbetare? 

- Ni jobbar efter kärnvärden. Vad är detta för något? Hur jobbar ni med dessa? 

- Ni jobbar efter grundbultar. Vad är detta för något? Hur jobbar ni med dessa? 

 

4. Budget 

- Hur arbetar ni med budget idag? 

- Vad är er personliga inställning till budget? 

- Vilka för- resp. nackdelar ser ni med budgetarbete? 

- Vad tror ni syftet med budget är?   

- Vad tror ni att anställda inom MQ motiveras mest av (budget, nyckeltal m.m.)? 

Varför? 

 

5. Nyckeltal 

- Vilka nyckeltal anser ni vara viktiga för MQ? Varför? 

 

6. Budgetlös styrning 

- Hur tror ni MQ skulle fungera med budgetlös styrning? 

- Vilka alternativ till budget anser ni att det finns?  

- Hur tror ni det skulle fungera att jobba med dessa alternativ tillsammans eller istället 

för budget? 

 

7. Prognoser, benchmarking, balanserat styrkort och interna priser, känner ni till dessa 

begrepp? Om ja, kan ni relatera dem till MQ och i så fall på vilket sätt?  
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Intervjufrågor till huvudkontoret 

1. Berätta om er verksamhet (antal anställda, omsättning, bransch, vad ni gör osv.) 

 

2. Strategi 

- Hur går den strategiska planeringen till i MQ? 

- Vad har ni för strategi? 

- Hur förmedlar ni strategier, samt långsiktiga och kortsiktiga mål i er verksamhet, till 

medarbetare? 

 

3. Vilken organisationsstruktur har ni på MQ? (matris, division, funktion etc.) 

- Är den centraliserad eller decentraliserad? 

- Vilka enheter består organisationen av?  

 

4. Samordning 

- Hur gör ni för att enheterna i organisationen ska jobba mot samma mål och i takt med 

varandra? 

- Hur skapar ni större samarbete mellan enheterna? 

 

5. Hur ser ert styrsystem ut? (Finns det någon modell av styrsystemet?) 

- Vilka styrinstrument använder ni er av? 

- Hur försöker ni påverka de övriga anställda i företaget? 

- Hur viktig är verksamhetsstyrningen för er? 

- Hur har ni fördelat ansvar inom organisationen? 

 

6. Budget 

- Hur definierar ni en budget? 

- Hur beskriver ni er roll i budgetprocessen? 

 

• Budgetprocessens omfattning 

- Hur många personer är inblandade i budgetprocessen? 

- Hur ser budgetprocessens förlopp ut (tidsplanen)? 

- Vilka förutsättningar gäller? 

- Använder ni flera ekonomistyrningsverktyg? 
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• Budgetprocessens betydelse 

- Vad är syftet med budgeten? 

- Vilken roll i verksamheten spelar budgeten? 

- Används budgeten aktivt och i så fall hur? 

- Hur kommuniceras budgeten ut och till vem? 

 

• Tillvägagångssätt 

- Vilken eller vilka budgettekniker används? 

- Vilken information används? 

- Hur många olika budgetar görs? 

 

7. Använder ni er idag av benchmarking?  

- Ja: På vilket sätt och i vilken utsträckning? Syftet? 

- Vilka problem, utmaningar upplever ni kan uppstå? 

- Nej: Hur tror ni MQ hade kunnat använda sig av detta i framtiden? 

 

8. Använder ni er idag av balanserat styrkort?  

- Ja: På vilket sätt och i vilken utsträckning? Syftet? 

- Vilka problem, utmaningar upplever ni kan uppstå? 

- Nej: Hur tror ni MQ hade kunnat använda sig av detta i framtiden? 

 

9. Använder ni er idag av prognoser? 

- Ja: På vilket sätt och i vilken utsträckning? Syftet?  

- Vilka problem, utmaningar upplever ni kan uppstå? 

- Nej: Hur tror ni MQ hade kunnat använda sig av detta i framtiden? 

 

10. Arbetar ni med internprissättning? 

- Ja: På vilket sätt och i vilken utsträckning? Syftet? 

- Vilka problem, utmaningar upplever ni kan uppstå? 

- Hur sätts internpriset? 

- Nej: Hur tror ni MQ hade kunnat använda sig av detta i framtiden? 

 

11. Nyckeltal 

- Vilka nyckeltal är viktiga för MQ 
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- Använder ni er av både finansiella och icke-finansiella mått i er verksamhetsstyrning? 

 

12. Vilka alternativ till budget tror ni är bäst lämpade för MQ? 

 

13. Budgetlös styrning 

- Varför vill ni att vi ska undersöka om budgetlös styrning på MQ? 

- Vilka för- resp. nackdelar tycker ni budgetlös styrning bidrar med? 

- Tror ni budgetlös styrning lämpar sig bättre i vissa branscher? 

- Känner ni till något annat företag inom klädbranschen som har valt att styra 

verksamheten budgetlöst? 

- Vilka krav kommer att ställas på den enskilde medarbetaren om man inte har budget? 

 

 

 

 


